
REDACTIONEEL 
 

Atze Glas (  
 

U hebt al in enkele nummers mijn naam zien staan als redactielid. Mede- 
leden die de jaarvergaderingen van onze vereniging regelmatig bezoeken, 
zullen weten wie ik ben. Voor die leden die deze vergaderingen niet 
bezoeken, lijkt het mij correct om iets over mijzelf te vertellen en hoe ik er 
toe ben gekomen om redactielid te worden. 
Ik ben Atze Glas, 67 jaar oud en geboren in Roodkerk. In 2004 ben ik in de 
VUT gegaan en sindsdien ben ik o.a. bezig met genealogie. Ik heb toen vrij 
snel ontdekt dat mijn voorouders via Rinsumageest en Dokkum uit 
Holwerd e.o. komen. Dat bracht mij in contact met de Historische Vereni-
ging Noordoost-Friesland, ben toen ook lid geworden. 
Vorig jaar werd ik door Reinder benaderd of ik redactielid wilde worden. 
Na enige bedenktijd heb ik gezegd dat ik het wel wilde proberen. Ik had 
enige ervaring als redactielid van de dorpskrant in mijn woonplaats. 
Inmiddels heb ik enkele vergaderingen van onze redactie meegemaakt en 
kwam al gauw tot de ontdekking dat ik te maken kreeg met, wat ik maar 
noem, enkele “oude rotten” in het vak. Voor hen was alles gesneden koek, 
soms dacht ik: “Waar ben ik aan begonnen?”  Maar al doende leert men.  
Door toetreding van Warner Banga ben ik niet het enige “groentje” meer. 
We hebben nr. 104 van De Sneuper voor u op stapel gezet en binnenkort 
wordt die “te water gelaten”. Ik gebruik die term omdat er regelmatig bij 
ons in het dorp schepen te water worden gelaten op de werf van 
Barkmeijer, altijd weer een spectaculair gebeuren. En zo zie ik het 
verschijnen van De Sneuper ook.  
De ruggengraat van dit nummer wordt gevormd door twee genealogische 
artikelen: deel 3 van de familie Hartmans en toch weer een bijdrage van 
Kor Postma, deze keer over de familie Sjoeks/Shooks in Amerika. De 
andere artikelen, langer of korter, maken dat dit een nummer is geworden 
met veel variatie waarbij zeker de langere recensies van boeken om 
aandacht vragen. Ten slotte gunt Piet de Haan ons weer blik in het 
diaconie-archief, deze keer ‘gevuld’ met bijzondere namen voor voorwerpen 
en personen. U kunt zelf meehelpen met oplossen van sommige raadsels. 
Ik ben altijd weer verrast door de artikelen welke onze leden en andere 
‘historisch geïnteresseerden” bij de redactie inleveren. Na onze oproep in 
het vorige nummer om kopij ligt er gelukkig weer wat op voorraad.  
Wat zeker ook vermeldenswaard is, zijn de ontwikkelingen om te komen tot 
een geheel nieuwe lay-out van ons blad. Met Warner hebben we iemand in 
huis gehaald die daar goed thuis in is. Wij hebben enkele demo’s gezien, die 
zagen er heel goed uit. De komende tijd zal daar de laatste hand aan 
worden gelegd en daarna hopen we u met het maartnummer te verrassen 
met de eerste “Sneuper-Nieuwe-Stijl”. 
Ik wens u opnieuw veel leesplezier toe en verder voor een ieder van u heel 
goede feestdagen en een voorspoedig 2012. 
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BESTUURLIJK 
 
Haije Talsma (  
 
We kunnen met veel genoegen terugkijken op een geslaagde ledendag op 15 
oktober in Ternaard. Het openstellen van deze vergadering voor niet-leden 
en een programma/lezing die verwachtingen wekte, zorgde voor een zaal 
met 80 mensen. Hieruit blijkt dat genealogisch en ook historisch 
onderzoek leeft. We hebben veel positieve reacties gehad en onze 
penningmeester heeft in de maanden oktober en november een twintigtal 
nieuwe leden kunnen inschrijven. 
De werkgroep “Sneupen in de Mairies” is van start. 8 Leden zijn op 
verschillende wijze bezig met de indexering van de archieven uit de Franse 
tijd. Tot nu toe levert ook dit weer een aantal vragen op. Er zal vast wel 
weer ergens een aanknopingspunt ontdekt worden wat aanleiding geeft tot 
een verhaal. Het onderzoek vindt plaats in de studiezaal van het 
streekarchief. Doordat we het archief op foto zetten is het voor de leden ook 
mogelijk om dit werk thuis achter de PC uit te voeren. 
In januari gaan we samen met de redactie en onze nieuwe hoofdredacteur 
om de tafel om een besluit te nemen over de lay-out van De Sneuper. De 
opzet is om in het eerste kwartaal van 2012 met de nieuwe lay-out uit te 
komen wat tot gevolg heeft dat dit weleens de laatste Sneuper in het oude 
jasje zou kunnen zijn. Het nieuwe model ziet er erg goed uit, dus als e.e.a. 
financieel haalbaar is dan is dit een goed moment om een vernieuwing door 
te voeren. 
ANBI status vordert gestaag, we hebben ondertussen van de belasting een 
nummer toegewezen gekregen. Dit nummer heb je als vereniging nodig om 
de ANBI status te kunnen aanvragen. De aanvraag is nu in behandeling. 
Ondertussen zijn ook de voorbereidingen voor de voorjaars ledenvergade-
ring weer gestart. Er wordt nog gezocht naar een locatie en thema. Er zijn 
meerdere ideeën. Deze vergadering kent ook onderdelen als bestuurs-
wisseling, verslagen en verenigingszaken zodat deze vergadering alleen 
voor leden zal zijn. 
In november schreef onze webmaster Hans Zijlstra zijn 500e webblog 
(http://sneuperdokkum.blogspot.com). Hiermee doet hij veel meer dan je 
eigenlijk van een webmaster mag verwachten. Het wordt zo langzamerhand 
een grote bron van informatie voor iedereen die zich bezig houdt met 
historisch onderzoek. Hans, dank voor het vele werk in dezen. Het 
allerlaatste nieuws is dat er ook gewerkt wordt aan een vernieuwing van 
onze eigen website. (www.sneuperdokkum.nl) Neem eens een kijkje op 
deze sites en kijk of er nog iets van uw gading tussen staat. 
Het bestuur wenst u prettige feestdagen een goede jaarwisseling toe en ook 
voor 2012 weer veel plezier met uw “Sneupwerk”. 
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LEDENNIEUWS 
 

Johannes Dijkstra  
 

Nieuwe leden: 
Nr. 272  Dhr. R. Kooistra, Zuiderkeerkring 79, 2408 MV Alphen a/d 
Rijn (zh), tel: 0172-426426, Onderwerp: Mijn 
eerste overgrootvader Douwe Siedses is getrouwd in Hogebeintum, 1785. 
Zijn vaders naam was Sieds Douwes. Heb tot 1900 bijna al de gegevens 
gevonden. Wie helpt me aan gegevens vóór Sieds Douwes?! 
Nr. 337 Mevr. J. Bandsma-Dijkstra, Skeanewei 8, 9133 MT Anjum. 

 
Nr. 339  Mevr. A. Roorda, Dokkumerloane 29, 9113 AP Walterswâld. 
Tel: 06 54635661, Onderwerp: Interesse in historie 
eigen dorp en huis. Onderzoek naar de families: Haakma (Raard, 
Foudgum), Roorda (Sexbierum,Tzummarum), Douma, De Vries (Ooster-
meer). Onderzoek naar familie emigranten naar Amerika en Nieuw 
Zeeland. Belangstelling voor N.O Friesland in 2e wereldoorlog. 
Nr. 340  Dhr. J. Kingma, Daslook 56, 8935 LD Ljouwert. Tel: 058 
2884120, Onderwerp: Genealogie Kingma 
(Janum, Holwerd) 
Nr. 342  Dhr. F.C. de Beer, Oleanderlaan 15, 8024 XC Zwolle . Tel: 038-
4550256, Onderwerp: Voorouders De Beer, die in 
Ternaard gewoond hebben. Pake-lijn: -ouders van- Ette de Beer 19.4.1859-
25.12.1925 (2x Ternaard) x Ybeltje Eelkes de Vries 22.10.1864-27.04.1947 
(2x  Ternaard) en Beppe-lijn: = Ymkje Schoorstra 11.9.1897-8.4.1974 (2x? 
Ternaard) Geen voorouders bekend. 
Nr. 347  Dhr. J. de Haan, Landmetersveld 108, 7327 KB Apeldoorn. 

http://home.solcon.nl/hans.dehaan. Onderwerp: 
Hermanides, Stavorinus 
Nr. 348  Mevr. S. Steinhorst, Doarpsstrjitte 32, 9134 NN Lioessens. Tel: 
0519.58915, Onderwerp: molenaar Johannes 
Ymes (ca. 1695 - ca. 1766) en diens nazaten. De "afkapgrens" voor de 
nazaten ligt bij geboorten c.q. huwelijken rond 1900. Hieronder bevindt 
zich o.a. de befaamde Friese spionne Margaretha "Mata Hari" Zelle. 
Nr. 352  Dhr. H. De Graaf, Lytse wei 2, 9145 SZ Ternaard. Tel: 
0519.571929, Ond.: Ternaard en kerk Visbuurt. 
Nr. 355  Dhr. S. Koorn, Laagveld 44, 9753 KB Haren (Gr). Tel: 050 
5347887, Onderwerp: Gulmans 
Nr. 356  Mevr. M.T. de Beer, Kastanjehof 8, 9298 PD Kollumerzwaag 

Tel: 0511-702221. Ond.: eigen familie, geschiedenis van 
Ternaard, mijn geboortedorp. 
Nr. 358  Dhr. P. Dijkstra, Pieter Feddesstraat 61, 8921 BZ Leeuwarden 

Tel: 06-53242151. Onderwerp: Friese geschie-
denis algemeen, familie Dijkstra, Ternaard / Hantum. 
Nr. 359  Dhr. M de Jong, Simke Kloostermanwei 6, 8915 DT  
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Leeuwarden, Tel: 058-2158825. Onderwerp: 
Fam. De Jong, Dongeradelen, geschiedenis Friesland. 
Nr. 360  Dhr. B de Beer, Groot Hoogwaak 212, 2202 TZ Noordwijk, 

Tel: 0713688912. Onderwerp: De Beer en Schoorstra. 
Nr. 361  Dhr. R Weide, Sjeesstraat 11, 1445 NT Purmerend 

Tel: 0299-642124. Onderwerp: Voorouders familie 
Merkus en vrouwelijke lijnen. Plaatselijke geschiedenis  omtrek Driesum. 
Geschiedenis  Afscheiding 1834. Jan Binnes en Kollumer oproer. 
Nr. 364  Dhr. H. van Doorm, Kerkstraat 2a, 9145 RE Ternaard 

Tel: 0519-294760. Onderwerp: Algemeen. 
Nr. 365  Dhr. J.J. v/d Tol, Healebuorren 2, 9171 LZ Blije 

Tel: 0626050057. Onderwerp: Genealogie; 
Van der Tol; Jepma; Hallum, Wânswert, Jislum; Minnolt Nammes. 
Nr. 368  Dhr. R.J.H. Brink, Hoge-der-A 36b, 9712 AE Grins. 

Tel: 06 22446623. http://www.rjhbrink.eu/ 
Stamboom`. De familie van moeders-zijde komt uit NO-Friesland. M.n.: 
Morra, Anjum, Ee, Hiaure, Hantumhuizen, Wierum, Dokkum. Het betreft 
leden van de families Wynia uit Hiaure, Hantumhuizen, Idsinga uit Hiaure, 
Hantumhuizen, Meindersma uit Ee, Wierum, Hantumhuizen, Botma uit 
Morra, Anjum, Hantumhuizen (Rijpma) Woudstra uit Dokkum. 
Nr. 371  Mevr. P. Steenstra-Meinsma, Bouwkamp 9, 7943 HM 
Meppel. Tel: 0522 263254. Onderwerp: bezig 
met de volgende  Families: Meinsma-Meindertsma, Douma-Weimann(=in 
Duitsland) Adema-Westra, Steenstra-Westerhof. Al veel compleet, nu nog 
zoeken voor 1811 in de kerkarchieven, Duitsland, maar waar in Hamburg?  
Nr. 373  Mevr. T. Tania-Sijens, F. Haverschmidtwei 6, 9154 BA 
Foudgum. Tel: 0519-296736. Onderwerp: 
Familie Tania, Dorp Foudgum, Francois Haverschmidt 
Nr. 375  Dhr. J.S. Faber, Houtmoune 11, 9102 EG Dokkum. 

0610748965. Onderwerp: http://www.jsfaber.nl. Bezig 
met onderzoek naar de familie Faber en dan de tak van de smid van 
Hantum. link stamboom op Geneanet: http://gw2.geneanet.org/jsfaber. Ik 
ben gestrand in 1773. In mijn stamboom o.a. ook: Minnema, Zuidema, de 
Jong, Jousma, Holwerda, de Graaf, van der Velde, de Boer. 
Nr. 376  Mevr. H. Adema, Wijnoldy Danielslaan 7, 2082 HA Santpoort-
Zuid.  Onderwerp: VALK: Marrum/Wester-
nijkerk (Ferweradeel) (Tjemme/Tjamme Jantjes Valk kwam begin 1800 
vanuit Koudum naar Marrum) Oudste voorouder: Jacob Wouters (gehuwd 
met 1e Cancke Pyters te Koudum omstreeks 1658 en 2e Rinck Olphardts, 12 
juli 1668 te Koudum). HIJMA: Marrum/Westernijkerk (Ferweradeel), 
oudste voorouder: Klaas Heins (Hijma) geboren 25 december 1761 
Westernijkerk (zoon van Hein Jans en Pytje Abes). Verder in deze reeks de 
namen Wudma/Wurdema, Jansma, van der Veen, Westra, Ypma. MEIJER: 
Bovenknijpe (Schoterland) (gaan van Bovenknijpe naar Leeuwarden), 
oudste voorouder: Andries Baukes gedoopt 28 oktober 1742 De Knipe 
(zoon van Bauke Anders/Andries gehuwd 1736 te Langezwaag).  
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NIEUWENHUIS (komen van Blokzijl via Surhuisterveen naar 
Leeuwarden), Oudste voorouder: Willem Gerrits Nieuwenhuijs gedoopt 22 
oktober 1752 Blokzijl /Overijssel(zoon van Gerrit Willems Nijenhuijs 
geb.?). Verder in deze reeks de namen Sniksma, (Joure) Voetstra (Joure), 
Nobach (Surhuisterveen), de Vries (Surhuisterveen), Salmasius (Schraard), 
Twalle (Kortezwaag). Mijn grootste interesse gaat van Hendrikje 
Nieuwenhuis (mijn oma) en dan verder in vrouwelijke lijn naar Alida 
Elizabeth Meijer naar Grietje Sniksma, naar Atje Voetstra.(wegens 
ontbreken trouwboeken Schoterland/Opsterland vordert dit niet hard) 
Nr. 378  Dhr. J.J. Jacobsma, Twickel 26, 5655 JJ Eindhoven 

Onderwerp: Mijn grootvader is geboren in 1870 in 
Anjum (Jewier?). Verder onderzoek naar familie aldaar. 
Nr. 379  Mevr. G. v/d Galien-Holwerda, Wopkemawei 30, 9104 EB 
Damwâld. Tel: 0511-422906. Onderwerp: Familierelaties en voorouders 
(o.a. woonplaats en beroepen)  
Nr. 380  Dhr. L. Vosmeijer, Jelle van Damweg 73, 8411 XC Jubbega. 
Tel. 0516-840024. Meerdere namen (oa. Vellinga, Douma, Leijstra) uit 
NO.Friesland hebben mijn interesse. Ik heb van de opgeheven Stichting 
Geslachten Zijlstra zo'n 140.000 namen in Pro-gen in bruikleen. 
  
Wijzigingen (Adres, e-mail, e.d): 
Nr. 184  Mevr. R. Zijlstra, Fuutstraat 13, 1452  XE Ilpendam 
Nr. 455  Mevr. G. v/d Heide, Damwâld,
Nr. 502  Dhr. P. Hillebrand, Moddergat,  
 
Bedankt als lid: 
Nr. 041  Mevr. G v/d Meer-Douma, Burgum (1/1/2012). 
Nr. 093  Dhr. W. v/d Bijl, Breda (1/1/2012). 
Nr. 110  Dhr. R. v/d Leij, Groningen (overleden). 
Nr. 277  Dhr. E. Sloot, Stiens (1/1/2012). 
Nr. 282  Dhr. F.D. Kooistra, Veldhoven. 
Nr. 400  Dhr. A. Flonk, West-Terschelling. 
Nr. 419  Mevr. B.P. Mellema, Amersfoort (overleden). 
 
 
 

VRAAG 
Sinds 2002 ben ik samen met een aantal mensen bezig met een uitgebreid 
standaardwerk over trein, tram, de bootdiensten en de bus in Noord-
Friesland. Momenteel is het manuscript in concept gereed en telt rond de 
500 pagina's getypte tekst (inclusief bijlagen). Ter illustratie ben ik op zoek 
naar foto's. Kunnen lezers en andere belangstellenden mij daarbij 
behulpzaam zijn. U kent wat dat aangaat de regio vast beter dan ik uit 
Amersfoort: Oege Kleijne,
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SJOEKS IS DE NAAM 
 
Kor Postma (  
 
Namen die veel voorkomen in Friesland zijn de Jong, de Vries, en 
natuurlijk de namen die eindigen op ma, stra, en inga. Voorbeelden hiervan 
zijn Postma, Hielkema, Bijlstra en Poortinga. Namen die weinig voor-
komen in Friesland trekken onze aandacht en waren de reden dat ik mij 
hierin verder wilde verdiepen. Een naam die je maar weinig hoort is de 
naam: Sjoeks .Nog interessanter wordt het wanneer deze grote familie in 
mei 1884 Driesum verruilt voor North Blendon, in de staat Michigan aan 
de andere kant van de oceaan in Noord-Amerika.Over welke Sjoeks hebben 
we het hier? In het volgende verhaal ontdekken we wie tot deze familie 
Sjoeks behoren en wat er met deze familie in Amerika is geschied. 
 
Op 5 januari 1844 wordt Jan Pieters Sjoeks geboren te Engwierum, 
Gemeente Oostdongeradeel. Hij is een zoon van Pieter Pieters Sjoeks en 
Doetje Antoni Siccama. Het gezin Pieter Pieters Sjoeks en Doetje Antoni 
Siccama telde 4 kinderen waarvan Jan de jongste was. Jan Pieters Sjoeks 
trouwde met Wijtske Roelofs Hoogland op 11 mei 1869 eveneens in de 
Gemeente Oostdongeradeel. Wijtske Roelofs Hoogland was een dochter 
van Roelof Watzes Hoogland en Trijntje Yedes de Jong. Het gezin Roelof 
Watzes Hoogland en Trijntje Yedes de Jong telde 10 kinderen waarvan 
Wijtske de vierde spruit was. Zij was geboren op 10 september 1843 te 
Hogebeintum in de Gemeente Ferwerderadeel. 
Het gezin Jan Pieters Sjoeks en Wijtske Roelofs Hoogland wordt gezegend 
met eveneens 10 kinderen. 9 Kinderen worden geboren in Driesum, 
Gemeente Dantumadeel en 1 kind wordt in het nieuwe grote Amerika 
geboren.  
Maar ook leed is deze familie zeker niet gespaard gebleven. Voordat de 
oversteek naar Amerika werd gemaakt waren 3 kinderen reeds overleden. 
In mei 1884 gaan ze met 6 kinderen in de leeftijd van 14 jaar tot enkele 
maanden voorspoedig de lange zeereis tegemoet. Ook de zus van Jan 
Pieters Sjoeks, genaamd Fetje, reist met hen mee. Fetje was eveneens 
geboren te Engwierum op 28 april 1831 in de Gemeente Oostdongeradeel. 
Op haar komen we later in dit verhaal over de familie Sjoeks terug. Hoe is 
het deze familie/kinderen vergaan? 
Na aankomst in Amerika vestigen Jan en Wijtske Sjoeks zich in de buurt 
van Grand Rapids. In het plaatsje North Blendon starten ze een eigen 
boerderij en wordt ook daar hun tiende kind geboren. 
In 1896 komt Jan in contact met predikant Poole van de Atwood Reformed 
Church, Antrim County, in het noorden van de staat Michigan. Hij was erg 
nieuwsgierig omtrent de vooruitgang van de Reformed Church en bracht 
zodoende een bezoek aan deze predikant. 
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Hier werd hij geconfronteerd met andere grond dan waar hij op dat 
moment zelf op woonde. Hij nam een zak grond mee naar huis en liet het 

aan zijn zonen zien. 
Deze grond deed hem 
aan zijn eigen 
vruchtbare Friese 
grond denken. Het 
gezin besluit zich in 
Antrim County te 
willen vestigen en zo 
geschiedde nog in 
datzelfde jaar 1896. 
 
Ze vestigen zich in het 
plaatsje Central Lake, 
Antrim County, in 

Michigan. Jan Sjoeks en zijn 3 oudste zonen Anthony, John en Walter gaan 
werken in de opbloeiende hout industrie. 
Het gaat hun erg voor de wind en ze krijgen het voor elkaar om hun eigen 
farm (boerderij) te bouwen. Naast de boerderij en het werk in de 
houtindustrie gaan ze nog vele hectares aardappelen verbouwen. 

Bovendien zorgt hij 
voor een grote kudde 
Holsteiner koeien. 
Alles tezamen zorgt 
dat ervoor dat Jan 
Sjoeks en zijn vrouw 
Wijtske hun grote 
gezin goed kunnen 
onderhouden. Mede 
door zijn positieve 
instelling en wils-
kracht werd hij een 
gerespecteerd man 
in de wijde omgeving 
van Central Lake. 

Maar zoals we al eerder vermelden is ook Jan en Wijtske leed niet gespaard 
gebleven. Hier komen we nog even in het kort op terug. Op 19 april 1874 
wordt dochter Trijntje geboren te Driesum, gemeente Dantumadeel. 
Op 7 juni 1876 wordt zoon Anthoni geboren eveneens te Driesum, 
gemeente Dantumadeel. Hij overlijdt al na ruim 1 maand op 24 juli 1876 
eveneens te Driesum, gemeente Dantumadeel. Op 1 september 1877 wordt 
er in het gezin Sjoeks een levenloos kindje geboren van het vrouwelijk 
geslacht. Op 8 oktober 1878 overlijdt dochter Trijntje op de zeer jonge 
leeftijd van slechts 4 jaren te Driesum, gemeente Dantumadeel. 
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Ook al was het in die tijd "normaal" dat er in een groot gezin enkele jonge 
kinderen stierven toch moet je het maar meemaken. En we kunnen vaak 
niet eerder hierover meepraten als we het zelf ook hebben meegemaakt. 
Wat de doodsoorzaak ook mag zijn geweest, ondervoeding of slechte 
medische voorzieningen, het wordt helaas niet vermeld in de 
overlijdensakten van die periode maar het geeft wel aan dat dit gezin de 
moed er in heeft gehouden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Pieter Sjoeks   Wijtske Roelofs Hoogland 
 
In 1884 vertrokken ze vanuit Dantumadeel naar Amerika en hebben daar 
een nieuw bestaan opgebouwd. Op 31 oktober 1910 overlijdt Wijtske 
Roelofs Hoogland te Ellsworth, Antrim County, in de staat Michigan. Ze 
wordt begraven op de Atwood Cemetery, Antrim County, Michigan. 

 
Jan Pieters (John) Sjoeks 
(Shooks) overlijdt op 11 
februari 1932 te Central 
Lake, Antrim County, 
Michigan en wordt 
eveneens begraven op de 
Atwood Cemetery, 
Antrim County, in de 
staat Michigan. Hij laat 
een groot gezin en vele 
kleinkinderen na. 
 

Hoe het de kinderen is vergaan leest u verder in dit verhaal. 
 

213 
 
 



We beginnen met de oudste zoon Pieter Sjoeks.  
Hij was geboren op 27 februari 1870 te Driesum. In Amerika wordt hij 
Peter genoemd en zo zullen we hem ook maar blijven noemen. Peter trouwt 
op 16 maart 1896 te Grand Rapids, Kent County, Michigan met Antje Swart 
(s). Zij was een dochter van Johannes Willems Swart (s) en Louwina 

Roelofs Hoogland en was geboren op 15 
september 1874 te Stiens, 
Leeuwarderadeel. Zij waren in 1887 met 
hun gezin eveneens geëmigreerd naar 
Amerika en hadden zich ook in de buurt 
van North Blendon gevestigd. In 
Amerika wordt Antje Anna genoemd. 
Het gezin kreeg 7 kinderen, 6 zonen en 1 
dochter:John,Lawrence-Peter (Larry), 
John Peter (Jack), Winifred, Truman 
Edward (Eddie), Russell and Carl Louis. 
Rond 1911 viel Peter tijdens 
werkzaamheden van een dak en bleef de 
rest van zijn leven invalide. Hij overleed 
op 19 juli 1931 te Grand Rapids. Een 
paar jaar later overleed zijn vrouw Anna, 
na een lang ziekbed, op 1 juni 1934 
eveneens te Grand Rapids. Beiden liggen 
begraven op de Greenwood Cemetery te 
Grand Rapids, Kent County, in de staat 
Michigan. 

Ralph en Peter Sjooks. 
 
Als tweede in de rij noemen we Roelof Sjoeks.  
Hij werd geboren op 16 juli 1871 te Driesum en maakte als jonge jongen de 
reis met zijn ouders mee. 

In Amerika wordt hij 
Ralph genoemd. Hij 
trekt veel met zijn 
oudere broer op en 
rond 1891verlaten 
Ralph en Peter de 
ouderlijke woning op 
zoek naar werk en een 
beter inkomen. Ralph 
wordt boekhouder en 
verkoper bij Westside 
Hardware in Grand 
Rapids.  
 

Het gezin van Ralph Shooks 
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Later wordt hij interieur-ontwerper en verkoper bij diverse bedrijven. Hij 
trouwt op 4 april 1894 te Grand Rapids met Elisabeth de Bruine, dochter 
van Matthijs de Bruine en Antonine Otte. Zij was met haar ouders in 1881 
vanuit Borssele, Zeeland, naar Amerika geëmigreerd. Elisabeth, in Amerika 
Lizzie genoemd, was geboren op 13 april 1874 eveneens te Borssele. Het 
gezin krijgt 2 kinderen, 1 zoon en 1 dochter: 
John Ralph en Antonina later Nina genoemd. 
Ralph wordt de eigenaar van een aanzienlijk stuk land waarop hij zijn eigen 
huis bouwt. Vele jaren later verkoopt hij dit weer met een enorme winst. 
Hierna woonden ze bij hun zoon John en zijn vrouw Tressa in, die speciaal 
een appartement aan hun woning hadden gerealiseerd. Elisabeth (Lizzie) 
de Bruine overlijdt op 31 mei 1963 te Grand Rapids in een Christian Rest 
Home en enkele maanden later overlijdt ook Ralph Shooks op 18 januari 
1964 eveneens te Grand Rapids in hetzelfde Christian Rest Home. Beiden 
liggen begraven op de Woodlawn Cemetery te Grand Rapids, Kent County, 
Michigan. 
Als derde noemen we Doetje Sjoeks.  
Zij was geboren op 6 januari 1873 te Driesum en was de enige dochter in 
het gezin Jan Pieter Sjoeks en Wijtske Roelofs Hoogland. 
In Amerika werd Doetje Della genoemd. Ze werd door haar oudere broer 

Ralph, die werkte bij Westside 
Hardware in Grand Rapids, 
meegenomen en kwam zo in 
contact met de zoon van eigenaar 
Thys Stadt. Deze was in eerste 
instantie niet zo blij met deze 
Doetje maar zijn zoon Henry was 
tot over zijn oren verliefd. Op 30 
oktober 1893 gaven ze elkaar het 
ja-woord in Grand Rapids, beiden 
nog maar 20 jaar oud. Henry Stadt 
was geboren op 1/3 mei 1873 te 
Spring Lake, Ottawa County, 
Michigan en was een zoon van Thys 
Stadt en Henrietta Riecke 
Haverkate (Havercot). Het gezin 
Stadt laat 5 kinderen na: 
Winifred, Theodore, Henrietta 
Della, John Henry en Kathryn. 
In 1941 waren Henry en Della de 
grondleggers van het Rest Haven 
Home in Alpine, Kent County, 
Michigan. Zij zagen de grote 
behoefte van ouderen aan hulp en 
zorg bij het ouder worden en 
vonden het hun plicht in dezen te  

Doetje Shooks en Jan Pieters Sjoeks 

215 
 
 



voorzien. Het Rest Haven Home in Alpine bestaat nog steeds en de hulp en 
zorg wordt door de kinderen aan de ouderen voortgezet. 
Op 20 maart 1952 overlijdt 
Henry Stadt tijdens 
medewerking aan een 
kerkdienst in Flint, 
Genesee County,Michigan. 
Ruim 8 jaar later overlijdt 
Della op 3 juli 1960 te 
Grand Rapids, Kent 
County, Michigan. Beiden 
worden begraven op de 
Washington Park Cemetery 
te Grand Rapids, Kent 
County, Michigan. 
 
Het volgende kind is Antonie Sjoeks, in Amerika Tony genoemd. 
Antonie werd geboren op 20 november 1879 te Driesum. Hij trad in de 
voetsporen van zijn vader en startte een boerderij. Op tweeëntwintig jarige 
leeftijd trouwde hij met Tillie Postmus (Postma) op 25 december 1902 te 
Ellsworth. Tillie was een dochter van Nicholas Postmus (Postma) en Nellie 
Baker en was geboren op 14 september 1882 te Grand Rapids. Tillie is de 
tweelingzus van Kate Postmus (Postma) die we later nog tegen komen. Het 
huwelijkscadeau van zijn vader was een levensechte koe. 

Gezin Tony Shooks 
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Het gezin werd gezegend met 11 kinderen, 6 dochters en 5 zonen: 
Ella, Winifred, Gladys, Della, Catherine, Jeanette, Anthony Maynard, 
Wesley Raymond, Donald Theodore, Percy John en Vernon Russell. 
Tony had een geweldige humor en leerde de Engelse taal door eerst de 
Bijbel in het Nederlands te lezen en daarna in het Engels. Hij zorgde ervoor 
dat alle kinderen naar school konden en er altijd eten op tafel stond. Na 
jaren goed ervan te hebben 
geleefd verkocht hij zijn 
boerderij aan Herman Keizer 
uit Chicago en startte een 
eigen winkel in groente, 
vlees, kleding en agrarische 
benodigdheden. Met veel 
ambitie stortte hij zich op zijn 
nieuwe job. Na zijn 
pensionering verkocht hij de 
winkel aan zijn zonen. Hierna 
besteedde hij veel tijd aan 
zijn groente en bloemen tuin. 
In 1957 kreeg Tony har-
tklachten en op 5 maart 1958 
overleed Tony in Grand 
Rapids aan een hartaanval. 5 
jaren later overleed zijn 
vrouw Tillie op 1 april 1963 
eveneens te Grand Rapids 
aan een te hoge bloeddruk. 
Beiden worden begraven op 
de Ellsworth Cemetery. 
De volgende in de rij is Jan Sjoeks, in Amerika John genoemd. 
Hij is geboren op 15 november 1881 te Driesum. Al op jonge leeftijd hoorde 

hij van zijn broers dat er 
veel geld was te verdienen 
in Antrim County. Hij 
kocht daarom ten noorden 
van Central Lake een 
boerderij en startte zijn 
eigen farm. Doordat John 
zijn moeder,Wijtske, haar 
arm had gebroken kwam er 
hulp in de huishouding bij 
de familie Shooks. Deze 
hulp was een jonge dame 
genaamd Kate Postmus. 
Het klikte meteen tussen 
John en Kate en ze  
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besloten samen verder te gaan. Op 14 september 1903 trouwden John 
Shooks en Kate Postmus in Central Lake, Antrim County, in Michigan. 
Kate Postmus (Postma) was de tweelingzus van de eerder genoemde Tillie. 
Ze was dus een dochter van Nicholas Postmus (Postma) en Nellie Baker en 
was ook geboren op 14 september 1882 te Grand Rapids. Na 16 jaar 
huwelijk wordt hun enigste kind Mina June geboren op 16 november 1919. 
Wat een blijdschap zal dat zijn geweest aangezien Kate´s tweelingzus Tillie 
11 kinderen had. 
Na jaren het boerenbedrijf te hebben gerund verkopen John en Kate hun 
bedrijf aan hun enigste dochter Mina June en haar echtgenoot. Zelf 
verhuizen ze naar een kleinere woning in Ellsworth waar ze nog vele jaren 
gelukkig hebben gewoond. Op 29 maart 1952 overlijdt John aan kanker in 
Ellsworth en enkele maanden later overlijdt ook Kate op 19 juni 1953 aan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hartritmestoornissen eveneens te Ellsworth. Beiden worden begraven op de 
Ellsworth Cemetery, Antrim County, Michigan. 

Na Jan kwam zoon Watze Sjoeks, in 
Amerika Walter genoemd. 
Hij werd geboren op 21 november 1883 te 
Driesum. Als kleine jongen maakt hij met 
zijn ouders de oversteek naar Amerika. 
Naarmate hij groter wordt biedt ook hij 
zijn ouders een helpende hand op de 
boerderij. Voordat de verhuizing naar 
Central Lake plaats vindt gebeurt nog het 
volgende: 
Samen met zijn jongere broer Sylvester 
John, later Vet genoemd, steekt hij de 
schuur met de graanvoorraad in brand. 
Dit was voor hun ouders een enorme 
financiële tegenslag en tot op de dag 
vanvandaag is nog steeds niet bekend hoe 
de brand exact is ontstaan. 
 
Walter Shooks 
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Op jonge leeftijd wordt Watze ziek en overlijdt 
hij op 25 februari 1904 te Ellsworth aan 
roodvonk. Hij wordt net als zijn ouders 
begraven op de Atwood Cemetery, te 
Ellsworth, Antrim County, Michigan. 
Na zijn overlijden memoreerden zijn broers 
hem zo: 
Zijn leven was kort maar zijn bedrage was 
groot en noemden hem een Heilige die te goed 
was voor deze wereld. Walter was ongehuwd. 
 
 
 
 

Als laatste in de rij kinderen Shooks komt Sylvester John Sjoeks. 
Hij wordt geboren op 17 oktober 
1885 te North Blendon, Kent 
County, Michigan. Hij is het 
enigste kind van Jan Pieters 
Sjoeks en Wijtske Roelofs 
Hoogland dat geboren wordt in 
Amerika. Hij wordt in Amerika, 
zoals hij zelf graag wilde, Vester, 
Vet of  V.J. genoemd. 
Tijdens een plaatselijke kerk-
dienst van de Atwood Reformed 
Church ontmoette hij de liefde 
van zijn leven, Tena Aardema. 
Zij werkte als hulp in de 
huishouding bij een familie in 
de buurt die aangesloten was bij 
deze kerk. Zij was afkomstig uit 
Chicago en was met die familie 
mee verhuisd naar de omgeving 
naar Central Lake. Helaas 
vertrok zij terug richting 
Chicago en kreeg daar een baan 
als telefoniste in Englewood. Hij 
stuurde haar menige brief en foto en hoopte op een reactie maar die bleef 
voor hem helaas uit. 
Nadat Vester´s moeder overleed eind 1910 trok hij de stoute schoenen aan 
en nam de trein naar Chicago. Daar sloeg de vonk over en op 22 februari 
1911 trouwde Sylvester Shooks te Englewood, Cook County, Illinois met 
Katherine (Tena) Aardema. 
Zij was geboren op 10 november 1887 te Zuurdijk, Gemeente Leens, in de 
provincie Groningen en een dochter van Martin (Meerten) Aardema en  
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Margartha Huizinga. Na hun huwelijk keerden ze terug naar Central Lake 
en gingen ze bij zijn vader inwonen. Ook woonde Tante Fetje bij hun in en 
de beide oudjes werden goed verzorgd. 
Toen er kinderen kwamen besloten Sylvester en Tena op zichzelf te gaan 
wonen. Ze kochten een oude kaasfabriek in de buurt en woonden er met 
veel plezier. Later bouwde hij een nieuw huis op hetzelfde terrein. Het 
gezin werd gezegend met 6 kinderen waaronder een tweeling: 
Walter, Margaret, Martha, Winifred, Versal en Marvin. 

Gezin Sylvester (Vet) Shooks 
 
Helaas overleed een van de tweeling op jonge leeftijd. 
Sylvester werd een van de grootste fruithandelaren uit de regio. Op 1 
oktober 1957 overlijdt Tena Aardema te Central Lake, Antrim County, 
Michigan. Zij laat een grote leegte achter voor haar man en kinderen. Na 
haar overlijden trouwt Sylvester op 26 februari 1962 te Charlevoix, 
Charlevoix County, Michigan met Rena Telgenhof Vander Ark. Zij was een 
dochter van Geert Hermanus Telgenhof en Leentje Jongedijk en was 
geboren op 18 oktober 1896 te Central Lake, Antrim County, Michigan. Ze 
gaan wonen in Rena´s huis in Ellsworth en de zonen van Sylvester,Versal 
en Marvin, zetten het succesvolle bedrijf voort. 
Op 19 juni 1973 overlijdt Sylvester Shooks te Bellaire, Antrim County, te 
Michigan. Hij wordt bij zijn eerste vrouw Tena begraven op de Atwood 
Cemetery, Antrim County, te Michigan. 
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Uitspraken die de kinderen en kleinkinderen geleerd hebben van Sylvester 
zijn: “Buy low, Sell high” en “Beat ´um en Cheat 
´um”. 
Vet en Tena waren gelovige mensen en waren voor 
velen een voorbeeld in de buurt. Ze waren 
hardwerkende mensen en hielden de zorg en 
toewijding aan hun kinderen hoog in het vaandel. 
Ruim 3 jaar later overlijdt ook Rena Telgenhof 
Vander Ark op 30 september 1976 te Traverse 
City, Grand Traverse County, Michigan. 

 
 

 
Katerina 

(Tena) Shooks-Aardema 
 
 
 
 
 
 

Zoals afgesproken komen we nog op enkele punten terug uit de Sjoeks 
familie. Allereerst Feltje of Fetje Sjoeks, daarna de naam van Sjoeks naar 
Shooks in Amerika en een aantal bijzondere gebeurtenissen in de familie 
zoals 4 generaties Shooks en de 100ste verjaardag van Winifred Shooks. 
Wie was Feltje Sjoeks, waarom ging ze mee met haar broer en wat is er 
van haar geworden? Feltje Sjoeks wordt geboren op 28 april 1831 te 
Engwierum en was een dochter van Pieter Pieters Sjoeks en Doetje Antoni 
Siccama. Zij gaat met haar jongere broer Jan Pieters Sjoeks en Wijtske 
Roelofs Hoogland in mei 1881 mee naar Amerika. 
Uit de verhalen van de familie blijkt dat Feltje verloofd was met een veel 
jongere Nederlandse man, die op zeker moment het leven op zee verkoos 
boven zijn liefdesleven met Feltje. Hij is nooit weer teruggekomen en 
vermoedt wordt dat hij op zee overleden is. Feltje werd hierdoor erg 
depressief en is nooit weer over dit persoonlijke drama heen gekomen. Jan 
en Wijtske voelden zich verantwoordelijk en ontfermden zich over haar en 

Feltje heeft de rest van haar leven bij Jan 
en Wijtske gewoond. 
Feltje vulde de dagen met schrijven en 
vele gedichten en verhalen kwamen uit 
haar pen. Waar deze zijn gebleven weet 
echter niemand. Feltje, die ongehuwd 
bleef, overleed op 7 februari 1916 in 
Ellsworth, Antrim County, in Michigan.Zij 
werd begraven op de Atwood Cemetery, 
Antrim County, in Michigan. 
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Dan komen we nog even terug op de naam Sjoeks die later wordt veranderd 
in Shooks. Hoe kon dit gebeuren? 
Jan Pieters Sjoeks kocht een stuk landgoed en wist niet precies de exacte 
grootte van dit terrein en liet dit daarom door een landopzichter opmeten 
om er daarna een omheining om te plaatsten. Hierna liet hij een eigen-
domsakte opmaken door deze landopzichter. Na afloop bracht hij de 
eigendomsakte naar het bureau voor dit soort zaken in zijn graafschap 
(provincie) om de rechtmatige eigenaar hiervan te worden. Op het 
inschrijvingskantoor vroeg men zijn naam en Jan Pieters Sjoeks zei: Sjoeks. 
De bewuste man noteerde alles en vroeg aan Jan Pieters Sjoeks hoe naam 
Sjoeks moest worden uitgesproken. Jan Pieters Sjoeks sprak door zijn 
gebrekkige kennis van de Engelse taal zijn achternaam verkeerd uit en 
werd zodoende ingeschreven als Shooks. 
Dan noemen we nog enkele bijzondere familie gebeurtenissen. Ik vond dat 
deze nog even genoemd moesten worden en omdat van beide gebeurte-
nissen een prachtige foto is gemaakt. 
Als eerste een vier geslacht in mannelijke lijn: 

Hier zien we de v.l.n.r.: 
Ralph (Roelof) Shooks, Robert Shooks, Jan Pieters Sjoeks en John Ralph of 
John Jr. Shooks. 
Is dit bijzonder? Misschien niet maar wel noemenswaardig omdat het in 
die tijd veel minder voorkwam dan in deze tijd. Door de hedendaagse 
voorzieningen en zorg voor ouderen en de medische vooruitgang zie je de 
gemiddelde leeftijd geleidelijk aan oplopen.  
Dan als laatste een foto van Winifred (Shooks) Kuiper. De oudste persoon 
uit de familie Shooks. Zij was een dochter van Antonie (Tony) Shooks en  
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Tillie Postmus. Ze werd geboren op 17 december 1904 en overleed op de 
respectabele leeftijd van 103 jaar op 24 april 2008. 

 
Winifred Kuiper-Shooks 
 
Heeft u naar aanleiding van dit verhaal aanvullingen of verbeteringen dan 
hoor ik dat graag. 
 
Mede dank zij de medewerking van onderstaande personen is dit artikel tot 
stand gekomen. Janet (Shooks) Dean (USA), Marilyn Houseman (USA), 
Percy John Shooks (USA), Denise Shooks (USA). 
 
 

ONVERWACHTE BRONNEN, ROTTERDAM 
Hans Zijlstra vond in het Rotterdams Archief een aantal bijzondere 
documenten, Dokkumers betreffende. Een aantal geven we hier weer: 
Testament, 28/06/1650, Archief ONA Rotterdam, Inventarisnummer 455, 
Aktenummer/Blz. 254/637, Notaris Leonard van Zijl: 
Inhoud: Sara Wolbrants (Wollebrand), nu echtgenote van Claes Jansz van 
Hulsen, zilversmid, wonend in de Korte Pannekoekstraat, herroept 
testament d.d. 03-04-1649. Ze benoemt haar dochter Maria Franchois- 
gehuwd met dr Louys Paran, professor te Franeker, in een naakte legitieme 
portie; indien overleden dan aan haar kinderen. Onder beschreven 
voorwaarden (genegenheid) kan aan Maria hiervoor in de plaats 400 gld 
worden uitgekeerd. Het legaat aan haar dienstmeid blijft van kracht. Tot 
enig erfgenaam wordt haar huidige echtgenoot benoemd. Sara heeft na het 
overlijden van haar tweede man, Franchois Gillisz uit Dokkum, die niets 
naliet, met haar 4 kindeeren in armoe geleefd; zij is zelfs door de vader van 
haar dienstmeid geholpen om haar man te begraven. 
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DE FAMILIE HARTMANS  
IN DE DONGERADELEN (3)* 
 
Pieter Hartmans (  
 
Met het huwelijk van Dirk Hartmans (1755-1798) en Adriaantje Kornelis 
Heeringa (1759-1796) in 1779 vestigde de familie Hartmans zich op Ytsma 
onder Wierum (kad. Nes A336).(1) Dirk kwam in 1798 te overlijden en de  
weeskinderen verhuisden daarna naar nabijgelegen Hania (kad. Nes B10). 
Oudste zoon Hartman Dirks Hartmans (1780-1858) vestigde zich later op 
De nieuwe Hocht (kad. Nes B49) tussen Wierum en Nes. Dochter Hiske 
Dirks Hartmans (1786-1863) bleef met haar echtgenoot Hartman Jorrits 
Hartmans op Hania. Zoon Kornelis Dirks Hartmans (1790-1867) vestigde 
zich op Ytsma. Volgen we nu zoon Dirk Dirks Hartmans en in het bijzonder 
zijn bezit in de Dongeradelen.  
 
Dirk Dirks Hartmans (19 apr. 1796 Wierum - 5 jul. 1837  Oosternijkerk), 
zv. Dirk Hartmans en Adriaantje Kornelis Heeringa X 21 jun. 1821 te 
Wierum/ Westdongeradeel met Ytje Popes Wynia (20 nov. 1799  Berlikum 
- 9 apr. 1855 te Oosternijkerk), dv. Pope Fransen en Hiske Melis Wynia. 
UIT DIT HUWELIJK: 
1. Dirk Dirks Hartmans jr. (19 mei 1822 te Oosternijkerk - 20 okt. 1888 te 
Hantumhuizen), tr. 27 mei 1848 te Hantum met Trijntje Idses Idsinga (22 
sep. 1822 te Hantumhuizen - 20 jun. 1871 te Hantum, dv. Ids Pieters 
Idsinga en Aukje Botes Wynia). Boer onder Hantum. 
2. Pope Dirks Hartmans (29 sep. 1824 te Oosternijkerk - 28 okt. 1887 te 
Oosternijkerk), tr. 1 aug. 1851 te Oosternijkerk met Tetje Idses Sytsma (13 
aug. 1819 te Nes - 2 jun. 1906 te Holwerd, dv. Ids Lieuwes Sytsma en 
Riemke Jacobs Heeringa). Boer te Oosternijkerk. 
3. Hiske Dirks Hartmans (9 mrt. 1827 te Oosternijkerk - 20 mei 1867 te 
Oosternijkerk), tr. 24 mei 1849 te Oosternijkerk met Sybren Ymes 
Stiemsma (23 dec. 1820 te Anjum - 17 jun. 1875 te Oosternijkerk, zv. Yme 
Uilkes Stiemsma en Froukjen Klazes Stiemsma). Boer te Oosternijkerk. 
4. Hartman Dirks Hartmans (10 jul. 1829 te Oosternijkerk -  8 jan. 1901 te 
Akkerwoude), tr. 26 mei 1859 te Oosternijkerk met Trijntje Deddes 
Dijkstra (17 sep. 1836 te Dokkum - 19 dec. 1916 te Leeuwarden, dv. Dedde 
Reitzes Dijkstra en Doedtje Ymes Stiemsma). Boer te Oosternijkerk. 
5. Kornelis Dirks Hartmans (26 dec. 1831 te Oosternijkerk - 4 jul. 1865 te 
Nes), tr. 11 mei 1855 met Antje Jacobs Sinia (14 jan. 1833 te Morra - 20 dec. 
1912 te Dedemsvaart, dv. Jacob Gerrits Sinia en Trijntje van Kleffens). Boer 
onder Ee en Ternaard. 
Dirk Dirks Hartmans was het jongste kind uit het gezin van Dirk Hartmans 
en Adriaantje Kornelis Heeringa. Moeder Adriaantje was drie weken na zijn 
geboorte overleden. Twee jaar later overleed vader Dirk. Na het vertrek van 
de Fransen in nov. 1813 (Dirk was toen 18 jaar) waren hij en zijn broer  
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Kornelis en zijn oom Hartman Jorrits Hartmans het slachtoffer geweest 
van vergeldingsacties vanwege Patriottische sympathieën.(2) Dirk en Ytje 
waren aan elkaar verwant. De grootmoeder van Ytje aan moederskant Ytje 
Hartmans van Blija (1741-1811) was een zuster van Dirk Hartmans (de 
vader van Dirk). Ytje haar ouders hadden een landbouwbedrijf gehouden 
op het Klooster Anjum bij Berlikum (kad. Berlikum A26, afgebroken, thans 
Kleasterdijk 13-17).  
De echtelieden vestigden zich op Berghuistra onder Oosternijkerk (kad. 
Oosternijkerk B411, afgebroken, thans Berchhuzen 7). Deze plaats was op 
dat moment in eigendom bij (de erven) Age Looxma.(3) In 1828 vestigden 
Dirk en Ytje zich op Donia te Oosternijkerk (ook: “Doma”, “Donia Sathe”, 
kad. Oosternijkerk B90, thans Ropsterwei 5).(4) Zij huurden de plaats van 
Maaike de Feijfer-Suiderbaan uit Dokkum (oomzegster van wijlen Hendrik 
Hendriks Wynia 1772-1828, boer/ assessor, voormalig mede-eigenaar en 
bewoner van Donia). De plaats was per 1758 in mede-eigendom bij de 
broers Jan en Johannes Idses geweest. Het eigendom kwam in 1768 aan bij 
oomzegger Jan Harmens Rintjema (1723-1785) en echtgenote Maaike 
Hendriks van der Mey (1735-1818). Deze Maaike was eerder getrouwd 
geweest met Hendrik Melis Wynia (1715-1782, vader van de boven-
genoemde Hendrik Hendriks Wynia). In 1803 liet zij de boerderij 
verbouwen. Tekst stichtingssteen achtergevel: 
“...Deze huizinge is gebouwd door Maayke Hendriks van der Mey laatste 

weduwe van wijlen Jan Harmens Rintjema woonachtig te Nes in den 
jaren 1803”. 

 

 
Donia te Oosternijkerk (kad. Oosternijkerk B90, thans Ropsterwei 5). Foto: 

Pieter Hartmans, 2008. 
 

Dirk was na Kornelis Botma de grootste “huurboer” van Oosternijkerk.(5) 
Hij had evenwel behoorlijke bezittingen onder Oosternijkerk en Niawier. 
Op latere leeftijd waren Dirk en Ytje tevens eigenaars van Obbema onder 
Ee (ook: “Obma”, kad. Ee D937, afgebroken, thans Tibsterwei 17). Uit de  
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nalatenschap van zijn ouders had Dirk eveneens de helft in Hania te 
Wierum gekregen. De andere helft was naar zijn oudere zuster Hiske Dirks 
Hartmans gegaan. Dirk heeft zijn eigendomsdeel in 1836 aan zijn zuster 
Hiske verkocht die de boerderij op dat moment bewoonde.  
 

Van 1827 tot 1829 was Dirk armvoogd van Oosternijkerk. In 1837 werd hij 
nogmaals benoemd, maar hij kwam in datzelfde jaar te overlijden. Het 
gezin stond bekend als “vrijzinnig”, ter onderscheid van de “rechtzinnigen”. 
Het feit dat de Hartmansen veelal vrijzinnige overtuigingen hadden zal in 
eerste instantie ingegeven zijn door eigen belangen, maar kan ook 
voortgekomen zijn uit een lange lijn van doopsgezinden en (verlichte) 
Fransgezinden. Na het overlijden van Dirk bleef Ytje met de vijf kinderen 
op Donia. Daar kwam zij in 1855 te overlijden. Tekst overlijdensbericht 
voor Ytje (door zoon Dirk): “...Heden in den namiddag, overleed na een 
langdurige ongesteldheid en een geduldig lijden, toch nog hoogst 
onverwacht, onze geliefde Moeder en Behuwd moeder IJtje Popes Wijnia, 
Wed. Dirk D. Hartmans, in ruim 55 jarigen ouderdom. Was haar 
verscheiden voor ons smartelijk en staren wij de dierbare overledene met 
een vochtig oog na, voor haar was de dood een vriendelijke lang 
gewenschte Bode, die haar met zachte hand naar de gewesten der 
onsterfelijkheid overvoerde. Nijkerk (bij Dockum), den 9 April 1855. Dirk 
D. Hartmans Jr., uit aller naam”. Op de begraafplaats van de herv. kerk te 
Oosternijkerk bevindt zich thans nog een vernieuwde zerk voor: Dirk Dirks 
Hartmans en Ytje Popes Wynia, kleinzoon Dirk Dirks Hartmans (1860-
1885), kleinzoon Dedde Hartmans Hartmans (1861-1936) en kleindochter 
Doetje Hartmans Hartmans (1862-1953). Op de binten van de zolder van 
het voorhuis van Donia is nog “graffiti” uit de 19e eeuw te vinden, 
waaronder de teksten: “D. Hartmans”, en “Hartman Dirks Hartmans 
1857”. Op deze zolder staan circa vijftig van dergelijke korte teksten, 
aangebracht door voormalige bewoners en bezoekers.(6)  
 

Volgen we het eigendom in de genoemde plaatsen. Obbema onder Ee 
kwam in gezamenlijk eigendom bij de kinderen, en is in 1855 en 1859 in 
delen van de hand gedaan. Berghuistra onder Oosternijkerk kwam in 
eigendom bij Theodorus Marius Theresius Looxma (1807-1876) te 
Oenkerk. Gebruiker werd Jan Pieters Banga (1783-1842). Zijn dochter 
Renske Jans Banga (1823-1897) bleef nog tot 1848. De plaats kwam daarna 
in gebruik bij Kornelis Ypes Botma (1819-1904). Per 1878 werd Catharina 
Theresia Looxma (1843-1911, dv. Theodorus Marius Theresius Looxma en 
Berendina Johanna Willinge) eigenaresse. De plaats is in 1962 afgebrand.(3) 

Rond 1850 werd zoon Hartman Dirks Hartmans gebruiker van Donia. Hij 
bleef daar nog tot 1887 met echtgenote Trijntje Deddes Dijkstra. In 1887 
hielden Hartman en Trijntje boelgoed en zij zijn daarna verhuisd naar de 
Koornmarkt in Dokkum. Donia werd daarna overgenomen door Symen 
Sjoerds Sipma (1861-1916, zv. Sjoerd Klazes Sipma en Maaike Dirks 
Hartmans). Hij werd in 1901 opgevolgd door zijn zoon Dirk Symens Sipma 
(1887-1975). Daarna kwam Auke Eelkes Van Kleffens (1913-1977). In 1972  
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kochten Gunnar en Els Daan de boerderij (dan nog een akkerbouwbedrijf). 
Het gebouw heeft thans de status van rijksmonument. 
 
Het huwelijk met de Wynia’s verdient extra aandacht. Er moet een 
bijzondere aantrekkingskracht geweest zijn met de Wynia’s van Nes, want 
in 18e en 19e eeuw werden er verscheidene huwelijken tussen beide families 
gesloten. Er zijn zelfs huwelijken tussen neef en nicht geweest. Toen ik een 
buitenlandse familierelatie eens vertelde dat het min of meer familie-
traditie was geweest om neef of nicht te trouwen, zei deze: “...Ah! They 
loved themselves!”. 
 

De Hartmans-Wynia huwelijken: 
1. Melis Klases Wynia (ged. 1744 te Nes - 21 mei 1805 te Nes, zv. Klaas 
Melis Wynia/ Winia en Aukje Botes Wynia/ Winia), tr. 28 jun. 1767 te Blija 
met Ytje Hartmans (9 apr. 1741 te Blija - 12 okt. 1811 te Nes, dv. Hartman 
Annes en Hiske Jorrits Wijmstra). 
2. Anne Melis Wynia (28 nov. 1773 te Nes - 26 nov. 1822 te Blija, zv. Melis 
Klases Wynia en Ytje Hartmans), tr. 6 mei 1798 te Blija met Hiske Jorrits 
Hartmans (13 nov. 1775 te Blija - 10 sep. 1854, dv. Jorrit Hartmans en 
Maaike Reinders Dijkstra). 
3. Hartman Dirks Hartmans (27 okt. 1780 te Wierum - 21 mrt. 1858 te Nes, 
zv. Dirk Hartmans en Adriaantje Kornelis Heringa), tr. 15 jun. 1806 te Nes 
met Maaike Melis Wynia (27 feb. 1779 te Nes - 22 dec. 1857 te Nes, dv. 
Melis Klases Wynia en Ytje Hartmans). 
4. Dirk Dirks Hartmans (19 apr. 1796 te Wierum - 5 jul. 1837 te 
Oosternijkerk, zv. Dirk Hartmans en Adriaantje Kornelis Heringa), tr. 21 
jun. 1821 te Wierum met Ytje Popes Wynia (20 nov. 1799 te Berlikum - 9 
apr. 1855 te Oosternijkerk, dv. Pope Fransens en Hiske Melis Wynia). 
5. Pieter Reinders Hartmans (13 sep. 1803 te Blija - 5 mei 1869 te Blija, zv. 
Reinder Jorrits Hartmans en Petronella Juliana Brouwer), tr. 30 mei 1833 
te Blija met Ytje Annes Wynia (18 okt. 1806 te Blija - 14 mei 1897 te Blija, 
dv. Anne Melis Wynia en Hiske Jorrits Hartmans). 
 

Bovengenoemde Ytje Popes Wynia was een dochter van Pope Fransen 
(1765-1808) en Hiske Melis Wynia (1768-1842). Zij hadden een 
landbouwbedrijf gehouden op het Klooster Anjum bij Berlikum. Vader 
Pope was jong overleden, waarna de kinderen verder grootgebracht waren 
door moeder Hiske. Bij de verplichte naamsaanname gaf zij haar kinderen 
de achternaam Wynia. Zo zijn later verscheidene “oneigenlijke” Wynia 
gezinnen ontstaan. De alliantie met de Wynia’s van Nes is mede bepalend 
geweest voor het overgrote deel van de familie Hartmans. In later jaren 
ontstonden er door nalatenschappen omvangrijke wederzijdse 
geldstromen. In de 20e eeuw zou blijken dat vrijwel alle Hartmansen dan 
op enige manier verwant waren aan de Wynia’s van Nes. Deze Wynia’s 
hadden zich midden 18e eeuw vernoemd naar verkregen bezit in Wynia 
onder Nes (ook: “Winia State” of “Great Winia”, kad. Nes B651, thans  
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Nijtsjerksterwei 14).(4) De familienaam werd op verschillende momenten 
ook gespeld als: Wijnia, Winia, Winja, Wynja of Wynje.  
 
De oorspronkelijke state is vermoedelijk in de 14e eeuw ontstaan.(7) Syuck 
Wynia (zv. Deytse Wynia) erfde de state al vóór 1543. Zijn zonen Syuck en 
Deytze van Winia raakten begin 17e eeuw in verschillende processen 
betrokken, en zagen zich genoodzaakt het goed te verkopen. In 1607 werd 
Wynia aangekocht door de erven Roeleff Hendricksz, waarmee het uit de 
familie Wynia verdween. Per 1640 was er sprake van een boerderij in 
eigendom bij Thomas Alis. In 1708 waren Bote Freerks, Melis Johannes en 
Jan Clases gezamenlijk eigenaar. Deze Bote Freerks en Melis Johannes 
waren voorouders van de Wynia’s van Nes.(8)  

 

Bote Freerks was rond 1700 ontvanger te Ternaard. Per 1694 was hij samen 
met Wybren Annes Wynia diaken/ouderling van Ternaard. Deze Wybren 
Annes Wynia (zv bijzitter Anne Wigbolts) woonde per 1680 te Ternaard. 
Hij zou later de voorvader van de Wynia’s van Franeker blijken. Er is 
vooralsnog geen familieverband aangetoond met de Wynia’s van Nes. Per 
1685 was Bote Freerks gebruiker van Groot Brunia onder Ternaard (kad. 
Ternaard A997, thans Nesserweg 24). Per 1694 was hij gebruiker van Ocke 
onder Ternaard (ook: “Uke”, kad. Ternaard B24, afgebroken, thans 
Wiesterwei 21). Bote bleef tot zijn laatste jaren eigenaar/gebruiker van deze 
plaats, die nog lang binnen de familie Wynia zou blijven. Bote Freerks was 
een vermogend man. Hij had eigendom in zeven boerderijen: Ocke, Rixma 
(kad. Ternaard B34), Peyma (kad. Ternaard B45), Lubkema (kad. Nes 
A400), Uilsma (kad. Nes B338), Blijma (kad. Nes B550) en Wynia onder 
Nes. Volgen we nu zijn dochter Aukjen Botes Wynia. 
 

Claes Melis Winia/Wynia (ged. 12 jun. 1712 te Wierum/ Nes - 15 jun. 
1778 te Ternaard), zv. Melis Johannes en Grietje Klases X 14 apr. 1737 te 
Nes/Westdongeradeel met  Aukjen Botes Winia/Wynia (ged. 3 apr. 1711 te 
Ternaard - 8 jul. 1783 te Ternaard), dv. Bote Freerks en Maaike Klases. 
UIT DIT HUWELIJK: 
1. Maaike Klases Wynia (3 mei 1738 te Hantum - <1778). Niet te verwarren 
met haar gelijknamige achternicht van Dokkum (1732-1814, echtgenote van 
Jan Doekes Siersma bgm Dokkum). Geen huwelijk/ kinderen bekend. 
2. Melis Klases Wynia (25 jun. 1741 - <1744). 
3. Melis Klases Wynia (ged. 1744 te Nes - 21 mei 1805 te Nes), tr. 1767 te 
Blija met Ytje Hartmans -> volgt. 
4. Trijntje Klases Wynia (ged. 20 feb. 1746 te Nes - <1749). 
5. Bote Klases Wynia (ged. 9 aug. 1750 te Nes - 12 jan. 1814 te Ternaard), tr. 
1779 te Wierum met Adriaantje Tabes Hoekstra -> volgt. 
 

Claes en Aukjen (niet te verwarren met hun jongere naamgenoten) hebben 
rond 1760 de familienaam Wynia aangenomen. Zij zullen zich vernoemd 
hebben naar het verkregen bezit in Wynia. Zij hebben zelf overigens nooit  
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op de plaats gewoond, en zij waren niet verwant aan de oorspronkelijke 
Winia’s. Claes had een jongere broer Hendrik Melis Wynia (1715-1782) 
wiens zoon Hendrik Hendriks Wynia (1772-1828) later op Donia te 
Oosternijkerk woonde. Aukjen had een jongere broer Claes Botes Wynia 
die zich later te Dokkum vestigde en voorvader van de Wynia’s van 
Dokkum werd. Zijn zoon Bote Klases Wynia (1737-1792) werd later 
burgemeester van Dokkum. Claes en Aukjen hadden vanaf 1738 eigendom 
geërfd in: Ocke (ouderlijk huis Aukjen), Rixma, Peyma en Wynia. Het 
echtpaar vestigde zich op Ocke. Daar kwam Claes in 1778 te overlijden. Het 
eigendom in de genoemde plaatsen kwam daarna aan bij de zonen Melis en 
Bote Klases Wynia. Volgen we eerst zoon Melis Klases Wynia. 
 

Melis Klases Wynia (ged. 1744 te Nes - 21 mei 1805 te Nes), zv. Claes 
Melis Winia/Wynia en Aukjen Botes Winia/Wynia (zie boven) X 28 jun. 
1767 te Blija/ Ferwerderadeel met Ytje Hartmans (9 apr. 1741 te Blija - 12 
okt. 1811 te Nes), dv. Hartman Annes en Hiske Jorrits Wijmstra. 
UIT DIT HUWELIJK: 
1. Hiske Melis Wynia (19 nov. 1768 te Nes - 23 feb. 1842 te Berlikum), tr. 29 
aug. 1790 te Blija met Pope Fransen (1765 te Blija - 5 mrt. 1808 te 
Berlikum, zv. Frans Popes en Trijntje Hanses). Boer op het Klooster Anjum 
onder Berlikum. 
2. Klaas Melis Wynia (18 apr. 1771 Nes - 8 apr. 1781 te Nes). Oud 10 jaar.(9)  
3. Anne Melis Wynia (28 nov. 1773 te Nes - 26 nov. 1822 te Blija), tr. 6 mei 
1798 te Blija met Hiske Jorrits Hartmans (13 nov. 1775 te Blija - 10 sep. 
1854, dv. Jorrit Hartmans en Maaike Reinders Dijkstra). Boer, assessor op 
Vaardeburen onder Blija. 
4. Auke Melis Wynia (5 mei 1776 te Nes - 11 dec. 1826 te Ternaard), tr. 25 
jul. 1802 te Hantum met Trijntje Wybes Lelia (30 sep. 1774 te Hantum - 26 
feb. 1849 te Dokkum, dv. Wybe Rinderts Lelia en Aaltje Douwes). Boer 
onder Hantumhuizen en Wanswerd, 
5. Maaike Melis Wynia (27 feb. 1779 te Nes - 22 dec. 1857 te Nes), tr. 15 jun. 
1806 te Nes met Hartman Dirks Hartmans (27 okt. 1780 te Wierum - 21 
mrt. 1858 te Nes, zv. Dirk Hartmans en Adriaantje Kornelis Heringa). 
Landbouwer, assessor/kantonrechter onder Wierum. 
6. Klaas Melis Wynia (28 jan. 1782 te Nes - 5 mei 1817 te Nes), tr. 25 jul. 
1813 te Nes met Aukje Botes Wynia (21 jan. 1792 te Hantum - 5 feb. 1873 te 
Hantumhuizen, dv. Bote Klases Wynia en Adriaantje Tabes Hoekstra). Neef 
en nicht. Landbouwer, maire/ schout onder Nes. 
7. Hartman Melis Wynia (20 mrt. 1785 te Nes - 24 jan. 1834 te 
Oosternijkerk), tr. 11 jun. 1810 te Nes met Doetje Klaases Heemstra (3 aug. 
1784 te Oosternijkerk - 30 mrt. 1856 te Oosternijkerk, dv. Klaas Jans en 
Doetje Kornelis). Boer onder Nes, koopman/winkelier te Oosternijkerk.  
 

De echtelieden vestigden zich bij huwelijk op het ouderlijk huis van Ytje op 
Vaardeburen onder Blija (kad. Blija B178, thans Farebuorren 24). Kort 
daarna lieten zij op het stemgebied van Wynia een nieuwe boerderij  
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bouwen. Inscriptie stichtingssteen op voorgevel: “...Melis Klases Winia 
1768. Dit Huis dat is Gebouwen Niet ver van Nes Gelegen. God geef dat 't 
blijft behouwen en geef den Eijgenaer zegen”. Op de steen een wapen met 
(voor de kijker) linksboven een springend paard in paars op crème, 
linksonder drie klavers 1+2 in goud op rood, en rechts gespiegelde Friese 
adelaar in goud op crème. De echtelieden vestigden zich vervolgens op 
(nieuw) Wynia. Melis (boer, bijzitter en dijkgraaf) en Ytje behoorden tot de 
sociale bovenlaag van de regio. In 1788 kwam Hartman Annes (vader van 
Ytje) te overlijden. Ytje kreeg vervolgens het eigendom in de plaats op 
Vaardeburen. Melis en Ytje zijn vóór 1787 weer naar Vaardeburen 
verhuisd. Wynia werd in die jaren gebruikt door Melis Melis Wynia (1759-
1784, neef van Melis Klases Wynia). Rond 1793 zijn Melis en Ytje weer 
teruggekeerd naar Wynia. Het tijdelijk verblijf in Blija is er de oorzaak van 
geweest dat de twee oudste kinderen hun huwelijkspartner in Ferwerdera-
deel vonden.  
 

 
Boerderij (nieuw) Wynia tussen Nes en Oosternijkerk (kad. Nes B651, 

thans Nijtsjerksterwei 14). Foto: Pieter Hartmans, 2008. 
 

In 1795 trad Melis toe als volksrepresentant in het Comité Revolutionaire 
(het Franse substituut voor het grietenijbestuur):  
“...Nadat de leden van het grietenijgericht te Ternaard door een comité uit 
het Comité Revolutionair van hun posten zijn ontslagen en als 
volksrepresentanten zijn beëdigd: P.A. Hiddema/ Holwerd, Pieter 
Heringa/ Nes, Melis Wynja/ Nes, Jan Cornelis Posthumus/ Ternaard, 
Pieter Klaases/ Waaksens ijlen de burgers van Holwerd naar hun 
woonplaats terug, hijschen de nationale vlag, verzamelen zich in de kerk, 
lezen en zingen met de levendigste aandoeningen in maatgezang Ps. 6615 
en Ps. 37:18 en 15 en richten dan vrijheidsboomen op”.  
Melis en Ytje hebben het vertrek van de Fransen in nov. 1813 niet meer 
meegemaakt. 
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Rond 1800 had Melis het eigendomsdeel in Wynia van zijn broer Bote 
gekocht, waarna hij het volle eigendom kreeg. Na het overlijden van Melis 
in 1805 werd zoon Klaas Melis Wynia gebruiker van de plaats. Ytje kreeg na 
1805 eveneens nog eigendom in Uilsma onder Nes (ook: “Oelsma”, kad. 
Nes B338, afgebroken, thans vogelopvang De Fûgelpits aan de 
Mokselbankweg 1). Volgen we nu Bote Klases Wynia. 
 

Bote Klases Wynia (ged. 9 aug. 1750 te Nes - 12 jan. 1814 te Ternaard), 
zv. Claes Melis Winia/ Wynia en Aukjen Botes Winia/ Wynia (zie boven) X 
1 aug. 1779 te Wierum/ Westdongeradeel met Adriaantje Tabes Hoekstra 
(ged. 25 dec. 1749 te Aalsum - 28 feb. 1820 te Ternaard), dv. Tabe Ettes en 
Sijke Harmens Rintjema.(10)  
UIT DIT HUWELIJK: 
1. Aukjen Botes Wynia (6 jun. 1789 te Hantum, ged. te Wierum - <1792). 
2. Aukjen Botes Wynia (21 jan. 1792 te Hantum, ged. te Wierum - 5 feb. 
1873 te Hantumhuizen), tr. 1) 25 jul. 1813 te Nes met Klaas Melis Wynia 
(28 jan. 1782 te Nes - 5 mei 1817 te Nes, zv. Melis Klazes Wynia en Ytje 
Hartmans), landbouwer, maire/ schout van Nes tr. 2) 29 okt. 1818 met Ids 
Pieters Idsinga (11 aug. 1787 te Hantumhuizen - 6 aug. 1858 te 
Hantumhuizen, zv. Pijter Douwes Idzinga en Trijntie Theunisdr), 
landbouwer onder Hantumhuizen. 
 

Bote Klases Wynia, niet te verwarren met zijn gelijknamige neef (1737-
1792, burgemeester van Dokkum) heeft na het overlijden van vader Claes 
de boerderijen Ocke (ouderlijk huis) en nabijgelegen Rixma overgenomen. 
Samen met broer Melis kreeg hij eveneens het eigendom in Wynia. Rond 
1800 heeft Bote zijn eigendomsdeel in deze plaats aan zijn broer Melis 
verkocht. Bote was op latere leeftijd ontvanger van Wierum. Adriaantje 
werd in 1783 middels testament van haar oom en tante Jan Harmens 
Rintjema en Maijke Hendriks van der Mey expliciet uitgesloten van hun 
nalatenschap.(10) Even westelijk van Ocke lag de sate Oenema (kad. 
Ternaard B2/ B4, afgebroken, thans Nesserwei 26). Deze plaats was in 
gebruik geweest bij de ouders van Adriaantje. In 1786 kocht Adriaantje de 
helft in Oenema van haar moeder Sijke Harmens Rintjema. Haar broer 
Harmen Tabes was op dat moment gebruiker van de plaats. Rond 1800 
kregen Bote en Adriaantje het volle eigendom in de plaats. In 1803 lieten zij 
op de locatie van Oenema een nieuwe boerderij bouwen. Inscriptie 
stichtingssteen: “...Aukjen Botes Wynia - Ik was nog jong en ’t eenigst 
kind. van mijne ouders teerbemind. aan dit gebouw heb ik terecht. met 
lust den eersten steen gelegd. men loove God die eeuwig leeft. en ons een 
nieuwe woning geeft. Bote K. Wynia, Adriaantje Tabes. Den 22ste april 
1803”. Op de steen een wapen met (voor de kijker) links de Friese adelaar 
en rechts drie klavers 1+2 met eigenerfdenkroon.  
 

Vanaf 1788 kregen Bote en Adriaantje (uit de nalatenschap van moeder 
Aukje Botes Wynia) eigendom in Peyma onder Ternaard (ook: “Peima”,  
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kad. Ternaard B45, afgebroken, thans bouwperceel langs de Paesens). In 
1811 ontving Adriaantje uit de boedelscheiding van moeder Sijke Harmens 
Rintjema het eigendom in Feijma onder Ternaard (ook “Feima”, kad. 
Ternaard A831, thans Seepmawei 2). Bote kwam in 1814 op Oenema te 
overlijden. Adriaantje woonde haar laatste jaren als “renteniersche” in 
Oosternijkerk aan de Buurt (kad. Oosternijkerk A67, thans De Buorren 25). 
Op de begraafplaats van de herv. kerk te Ternaard bevindt zich thans nog 
het graf van Adriaantje. Inscriptie zerk: “...Den 28 February 1820 is in den 
Heere gerust Adriaantie Tabes Hoekstra in leven huisvrouw van Bote 
Klazes Wijnia huisman onder Hantum en ontvanger van Wierum, in den 
ouderdom van 70 Jaren 2 maanden en 12 dagen en ligt alhier begraven”.  
 

 
Voormalig (nieuw) Oenema tussen Ternaard en Oosternijkerk (kad. 

Ternaard B2/ B4, afgebroken, thans Nesserwei 26). Bron: “De 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst – Noordelijk Oostergo, De 

Dongeradelen”. Herma M. van den Berg, 1983. 
 

Dochter Aukjen Botes Wynia (1792-1873) kreeg, mede door haar hoge 
leeftijd, aanzienlijke bezittingen. Zij was onder andere eigenaresse van 
voormalig Herwey bij Ternaard (kad. Ternaard A680, afgebroken, thans 
Stationswei/ Hantumerwei). In 1817 heeft zij deze voor ƒ. 8.400,- verkocht 
aan notaris Klaasesz van Dokkum: “...Eindelijk behoort aan deze plaats het 
recht als van ouds, dat den Molenaar van Ternaard verpligt is ten 
behoeve van de bewoonders in der tijd, het brood te malen en te bakken, 
zonder deswege eenige beloning te kunnen eisschen”. In 1832 liet zij met 
haar tweede echtgenoot Ids Pieters Idsinga op de locatie van voormalig 
Rintjema een nieuwe boerderij bouwen (ook: “Rienkema” of “Rientjema”, 
kad. Ternaard B71, afgebroken, thans Wierumerwei 18). Inscriptie 
stichtingssteen (thans ingemetseld in paal aan oprit): “...Adriaantje Idses 
Idsenga. Ik was jong en geen besef, heb ik met vaders hulp aan dit, 
gebouw den eersten steen gelegd, het is God die eeuwig leeft, En ons weer 
een nieuwe woning geeft, I.P. Idsenga, A.B. Wynia, den 2 junij 1822”.  
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De echtelieden vestigden zich later op Heeringa onder Hantumhuizen 
(kad. Ternaard B166, thans Loubuorren 12). In 1856 lieten Aukje en Ids een 
huis in de dorpskom van Hantumhuizen bouwen (ongeveer kad. Ternaard 
B623, thans Het Paadje 10). Tekst stichtingssteen: “...Dit gebouw gesticht 
door I.P. Idzenga en A.B. Wijnia 1856”. Ids is hier twee jaar later 
overleden. Aukje bleef tot haar laatste jaren in Hantumhuizen. Zij liet 
eigendom in Oenema en Ocke, en (uit de nalatenschap van Ids) in de helft 
van Rintjema en Heeringa na.  
 

De inventaris vermeldt een grote hoeveelheid servies (meer dan 500 stuks!) 
en een behoorlijke hoeveelheid goud- en zilverwerk waaronder de gouden 
oorijzers. Bijzonder is ook dat Aukje maar liefst 45 graven had bij de kerken 
van Hantumhuizen, Hantum, Ternaard en Nes. De erven waren:  
*Adriaantje Idses Idsinga (1820-1883) met Jacob Louws Heeringa,  
*Dirk Dirks Hartmans en kinderen (1822-1888) wdr. Trijntje Idses Idsinga,  
*Aukje Dirks Hartmans (1849-1922) met echtgenoot Pieter Hulshoff,  
*Anne Hartmans Wynia en kinderen (1826-1898) weduwnaar van Maaike 
Idses Idsinga, en  
*Petronella Idses Idsinga (1827-1903) met echtgenoot Pieter Fetzes 
Meindertsma.  
Op de begraafplaats van de herv. kerk te Hantumhuizen bevindt zich thans 
nog het graf van Aukje en Ids. Inscriptie zerk Aukje: “...Rustplaats van 
Aukje Botes Wijnia, in leven laatst Echtgenoot van Ids Pieters Idsinga, 
geboren te Hantum den 21 Januarij 1792, en overleden te Hantumhuizen 
den 5 Februarij 1873”.  
 

Naents Annes Wynia (1867-1957, dv. Anne Hartmans Wynia en Maaike 
Idses Idsinga) was de laatste “eigenlijke” telg uit de familie Wynia van 
Nes.(11) Zij kwam in 1957 ongehuwd te Ternaard te overlijden. De laatste 
“oneigenlijke” Wynia (familienaam van moederszijde) was Jelle Fransen 
Wynia (1895-1986, zv. Frans Jans Wynia en Tjitske Jelles de Wilde) 
gardenier te Nes, die in 1986 ongehuwd te Dokkum overleed. Op de 
begraafplaats van de herv. kerk te Ternaard bevindt zich thans nog het graf 
van Naents. Inscriptie zerk: “...Rustplaats van Neents Annes Wijnia, 
geboren 30 Sept. 1867, overleden 21 Sept. 1957”. Op de begraafplaats van 
de herv. kerk te Nes bevindt zich het graf van Jelle. Inscriptie steen: “...Ter 
Gedachtenis aan Jan F. Wijnia * 4-6-1888 - † 14-7-1940. En Jelle F. Wijnia 
* 19-4-1895 - † 24-7-1986. De familie”. 
 

Volgen we het eigendom in enkele van de genoemde plaatsen. Ocke, Rixma, 
Peijma en Feijma kwamen aan bij dochter Aukjen Botes Wynia (1792-1873) 
en echtgenoot Ids Pieters Idsinga (1787-1858). Na boedelscheiding in 1873 
kwamen Ocke en Rixma aan bij Dirk Dirks Hartmans (1822-1888, zv. Dirk 
Dirks Hartmans en Ytje Popes Wynia) weduwnaar Trijntje Idses Idsinga. 
Dirk was op dat moment gebruiker van Ocke. Na boedelscheiding van Dirk 
Dirks Hartmans in 1901 kwam Ocke aan bij de kinderen: Aukje, Ytje en  
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Pope Dirks Hartmans. Gebruiker werd mede-eigenaar Goffe Sjoerds 
Posthuma (1851-1908) echtgenoot van Ytje Dirks Hartmans (1851-1938). In 
1904 is Ocke door de erven Hartmans/ Posthuma e.a. van de hand gedaan: 
“...Eene in uitstekenden staat van cultuur verkeerende Zathe en Landen, 
zeer gunstig staande en gelegen onder behoor van de dorpen Hantum, 
Nes en Wierum, in de onmiddelijke nabijheid van Wie onder Nes, 
bestaande in: Eene kapitale, zeer solied betimmerde Boerenhuizinge en 
Schuur, waarin stalling voor 26 koeien, 7 paarden en Merriehok; voorts 
Lijtshuis, Wagenhuis, Vuurhut, Hovinge, Tuin, Hieminge, Grond en Erve 
c.a., benevens eene flinke Arbeidershuizinge en 41 p. Greide en 72 p. Bouw. 
Samen 113 p”. De plaats kwam later in gebruik bij Jacob Eelkes Holwerda 
(1915-1997) die er van 1941 tot 1971 heeft gewoond. In 1971 heeft Jentje 
Weidenaar de boerderij overgenomen, en thans wordt deze mede beheerd 
door zijn zoon Ljibbe Weidenaar.  
 

Oenema onder Ternaard kwam eveneens aan bij dochter Aukjen Botes 
Wynia en echtgenoot Ids Pieters Idsinga. Na boedelscheiding in 1873 kwam 
de plaats aan bij hun dochter Maaike Idses Idsinga (1825-1870) en 
echtgenoot Anne Hartmans Wynia (1826-1898). Zij waren op dat moment 
gebruikers van de plaats. Na 1898 kwam de plaats aan bij de kinderen 
Aukjen, Bote en Naents Annes Wynia. Bote Annes Wynia (1860-1942) werd 
gebruiker van de plaats. Hij woonde later samen met zijn jongere zuster 
Naents en dienstbode Trijntje Groen. Op latere leeftijd zijn zij verhuisd 
naar een herenhuis in Ternaard (kad. Ternaard A687, thans Stasjonswei 
33). Oenema werd daarna verhuurd aan de familie Fokkema. Naar verluidt 
lieten Bote en Naents de boerderij aan huishoudster Trijntje Groen. De 
boerderij is in de jaren 1960 afgebrand. De stichtingssteen is thans inge-
metseld in de gevel van de woning van de fam. v.d. Kooi, Nesserwei 26. 
 

Wynia kwam aan bij dochter Maaike Melis Wynia (1779-1857) en 
echtgenoot Hartman Dirks Hartmans. Na boedelscheiding in 1860 kwam 
de plaats in handen van dochters Gelske Hartmans Hartmans (1818-1882, 
echtgenote Jackle Rintjes Bleinsma) en Klaaske Hartmans Hartmans 
(1821-1866). Rond 1866 geheel in eigendom bij Gelske Hartmans 
Hartmans en na 1882 aangekomen bij de erven Bleinsma. Gebruiker werd 
Hartman Melis Hartmans (1836-1920, zv. Melis Hartmans Hartmans en 
Ytje Harmens Meinsma). Hij vertrok in 1871 naar Engwierum. Daarna 
kwam Dirk Dirks Hartmans (1822-1888, zv. Dirk Dirks Hartmans en Ytje 
Popes Wynia) met zijn zoon Pope Dirks Hartmans (1856-1913). In 1895 
gingen de erven Bleinsma/ Noordenbos over tot scheiding. Het huis kwam 
aan bij de dan minderjarige Gelske Ates Noordenbos (1874-1904): “...met 
hare opvolgers in den eigendom daarvan het recht zal hebben ten allen 
tijde water te halen uit de dobbe aanwezig in het perceel gemeente Nes 
Sectie B nummer 649”. Daarna kwam Dirk-Hartman Bolman (1872-1930) 
zv. Dieuwko Hajonides Andries Bolman en Antje Dirks Hartmans, en later 
de familie Feitsma. Het huis (met stichtingssteen) is nog steeds intact.  
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Thans G. Breteler aan de Nijtsjerksterwei 14. Het woonhuis van Adriaantje 
Tabes Hoekstra aan de Buurt te Oosternijkerk (kad. Oosternijkerk A67) 
kwam eveneens in handen van dochter Aukjen Botes Wynia. Bewoners 
werden Hartman Melis Wynia (1785-1834) en echtgenote Doetje Klases 
Heemstra (1784-1856). Aukjen heeft het huis in 1848 verkocht aan 
Everhardus Gerrits Wilman. In 1957 is de woning verbouwd tot 
manufacturenwinkel. Tegenwoordig heeft het weer een woonbestemming. 
Thans fam. W. en G. Dijkstra-Bergmans aan De Buorren 25. 
 

Hiermee is de eerste generatie Hartmans in de Dongeradelen afgerond. De 
familie is in de loop der eeuwen zeker gefortuneerd geweest. Geen vulgaire 
rijkdom, geen grootse daden, maar brave Friese boeren die over het 
algemeen hard werkten voor hun bestaan. Zij stichtten boerderijen, zij 
bekleedden overheidsfuncties en zij betaalden sommen belasting waarmee 
de regio verder tot ontwikkeling kwam. Het boerenbedrijf bracht de familie 
weliswaar welvaart, maar is er ook de oorzaak van geweest dat zij zwaar 
getroffen werd door de agrarische depressie van 1878-1895. In deze jaren 
ging men forse leningen aan die achteraf niet altijd verantwoord bleken. De 
depressie zou het historisch keerpunt binnen de familie blijken. 
Verscheidene gezinnen moesten afstand doen van de boerderij. Aan het 
begin van de 20e eeuw was er al niet meer sprake van een coherente 
boerenfamilie. Men was toen al massaal uit de historische regio’s 
(Ferwerderadeel/Dongeradeel) vertrokken en voornamelijk actief buiten 
het boerenbedrijf. Binnen de familie houdt men thans nog vijf boerderijen. 
Van de huidige generatie Hartmans naamdragers woont 20% nog (of weer) 
in de provincie Friesland, 44% elders in Nederland en 36% in het 
buitenland.  
 

*Met speciale dank aan: F. Duinstra, G. de Jong en R. Tolsma 
 

Noten: 
1. Kadastrale aanduidingen betreffen de nummering van 1832 (zie ook het 
HisGis op http://www.hisgis.nl). 
2. Zie ook: “Wierum, in âld doarp oan see” door Foppe Duinstra. De 
Sneuper dec. 2004 nr. 73 en mrt. 2005 nr. 74. 
3. Zie ook: “Pleatsen yn Eastdongeradiel” door Reinder Tolsma. Friese 
Maatschappij van Landbouw, 1989. 
4. Zie ook: “De Monumenten van Geschiedenis en Kunst - Noordelijk 
Oostergo, De Dongeradelen” door Herma M. van den Berg, 1983. 
5. “Een geschiedenis van Oosternijkerk” door Ulbe Buwalda, Reinder 
Tolsma en Tom Zijlstra. Eigen beheer, 1979. 
6. Zie ook: “Grafitti op Donia Sathe“ door Reinder Tolsma. De Doarpsskille 
(dorpskrant Oosternijkerk), jan. 2008 nr. 134. 
7. Zie ook: “De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners” door 
P.N. Noomen, 2009.  
8. Zie ook de genealogie van de Wynia’s door Hessel de Walle 
(http://www.walmar.nl/genealogie.htm). 
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9. “Hartmans kattebelletje“, nagelaten notities van Ytje Hartmans (1741-
1811), verzameling D.D. Osinga. 
10. Meer over Rintjema en de Rintjema’s in: “Gryt rint sju ma, De 
Rintjema’s van Rintjema State” door Hessel de Walle, 2005 (http://www. 
walmar.nl/verhalen/rintjema.pdf). 
11. Zie ook: “Collectie oude foto’s” door Jan de Jager, De Sneuper mrt. 2010 
nr. 96. Foto-album van de familie Alberda uit Ee. In 2010 ter beschikking 
gesteld aan de Historische Vereniging Noordoost Friesland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPES KOSTEN GELD 
 
Pier Idsardi (  
 
In mijn verzameling is ook een kopie-testament van Trijntje Rienks Douma 
wed. van Ids Willems Idsardi, dd. 26-11-1889, waarin het volgende legaat 
staat beschreven:  
 
"Aan de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Ee, eene 
som van een duizend gulden, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat het 
Hoofd dier school, zoo bij mijn overlijden als voortaan, niet mag behooren 
tot de doleerende gemeente, in welk geval dit besproken legaat niet mag 
worden uitgekeerd of onmiddellijk aan mijne erfgenamen moet worden 
teruggestaan." 
 
Trijntje Rienks Douma overleed te Ee op 16 juli 1890.  
Uit de boedelscheiding dd. 12-3-1991 blijkt de reactie van de School-
vereeniging:  
 
"... terwijl van het bestuur van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs te Ee, de mededeeling is ontvangen dat door de 
hulpvereeniging is besloten het voorschreven legaat van een duizend 
gulden ten behoeve van die vereeniging wegens de daaraan verbonden 
uitdrukkelijke Voorwaarde, niet aan te nemen..." 
 
Conclusie: principes kosten geld.  
Helaas is het archief van de schoolvereniging onvolledig zodat niet kan 
worden nagegaan of deze beslissing tot veel discussie heeft geleid.  
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VERMIST: HARMEN GERBENS UIT NES! 
 
Douwe Halbesma (  
 
Tv-programma’s als “Vermist” en “Spoorloos” scoren hoge kijkcijfers. De 
presentatoren Derk Bolt en Jaap Jongbloed trekken alle registers  open in 
de hoop een  dramatisch verhaal af te sluiten met een happy end. De tv-
kijker aanschouwt dit graag, met een traan van blijdschap of verdriet! 
Vermissingen zijn van alle tijden. Dit verhaal gaat over Harmen Gerbens 
uit Nes (Dongeradeel) die in 1808 definitief met de Noorderzon verdwijnt. 
Op 7 april 1846 wordt in de Leeuwarder Courant gemeld dat “er 
regtsvermoeden bestaat van het overlijden van Harmen Gerbens, voorheen 
Schoenmaker, laatst gewoond hebbende te Nes”. Hiermee wordt definitief 
een punt gezet achter een periode van bijna veertig jaar onzekerheid. 
Harmen wordt geboren in een middenstandersfamilie. De meeste 
voorouders zijn schoen- of gortmaker te Ternaard. Omstreeks 1764 vertrekt 
Gerben Folkerts, de vader van Harmen, vanuit Ternaard naar Nes waar hij 
(hoogstwaarschijnlijk) de kost verdient als schoenmaker. Na het overlijden 
van Antje Lieuwes, zijn eerste vrouw, hertrouwt Gerben met Antje Sybrens. 
Uit het eerste huwelijk worden in elk geval zes kinderen geboren. Harmen, 
die net voor de Kerst van 1774 ter wereld komt, is één van de drie kinderen 
uit het tweede huwelijk. 
Op 6 mei 1798 beloven Harmen Gerbens en Janke Lucas Brunia elkaar, in 
de Hervormde Kerk van Ternaard, de eeuwige trouw. Ruim een jaar later 
staan ze bij het doopvont van de kerk in Nes om hun dochtertje Ytsje te 
laten dopen. In 1802, 1805 en 1807 staan ze er weer om achtereenvolgens 
de dochters Antje en Geertje en de zoon Lucas ten doop te houden. 
Het lijkt leuk: een gezin met vier jonge kinderen en hardwerkende ouders 
maar de werkelijkheid is anders want doordat de schoenmakerij weinig 
opbrengt voert schraalhans het commando in de keuken. Omdat de 
economische basis in Nes te klein is probeert Harmen ook op andere 
manieren inkomsten te genereren. Hij voegt zich in de enorme schare 
koop- en vaklieden die van plaats naar plaats lopen en hun diensten overal 
aanbieden. Harmen Gerbens profileert zich als meester schoenmaker, peilt 
of er behoefte is aan nieuwe schoenen en biedt zich aan om reparaties uit te 
voeren. Hij is vaak weken onderweg en overnacht bij boeren die hij verder 
niet kent. 
Op zaterdag 27 februari 1808 strandt Harmen te Peins. Tussen vijf en zes 
uur ’s avonds klopt hij aan bij Tjalling Jans die er in toestemt dat “Harmen 
Schoenmaker” de twee komende nachten op zijn boerderij overnacht. De 
omgang is allerhartelijkst en Harmen vertrekt, volgens afspraak, op 
maandag 29 februari om één uur. Als de boer een uur later zijn schoenen 
wil poetsen constateert hij tot zijn grote schrik dat de zilveren gespen 
verdwenen zijn. Desgevraagd verklaren alle huisgenoten dat ze er geen idee 
van hebben waar de schoensieraden gebleven zijn. “It soe dochs net wêze 
dat….?” Voor alle zekerheid wordt Jacob Taekes, de 14-jarige knecht van 
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Tjalling Jans, naar dorpsrechter Jan Izaäks gestuurd. De zilveren gespen 
zijn pas acht weken geleden in Dokkum gekocht bij Jan Goslings.  Op de 
stalen beugels staat het merk  “J.T.” 
De dorpsrechter gaat op onderzoek uit en ontdekt dat er diezelfde middag 
in Harlingen een “onbekend persoon” bij opkoper Gosling Piekenga is 
geweest die zilveren gespen te koop aanbood. Ze waren “langwerpig en 
vierkant met een uitgehouwen bloem”. Gosling deed wat navraag om heling 
te voorkomen maar trok uiteindelijk toch zijn portemonnee om er tien 
guldens en twee stuivers voor neer te tellen. De “onbekende” had 
nadrukkelijk gezegd dat het zijn eigen gespen waren en dat hij ze verkocht 
om de bootreis vanaf Harlingen te kunnen betalen! De dorpsrechter ruikt 
dat hij het juiste spoor volgt en vraagt Gosling Piekenga om een 
signalement. “Hij is gekleed in een linnen rokje en eenzelfde broek” is het 
antwoord. 
“Harmen Schoenmaker” voldoet hieraan en wordt kort daarop 
gearresteerd. De gerechtsdienaren brengen hem op naar Leeuwarden waar 
hij wordt verhoord en veroordeeld. Harmen Gerbens geeft toe dat hij op 29 
februari vanuit Peins naar Franeker is vertrokken. Omdat hij platzak was 
heeft hij, naar eigen zeggen, aangeklopt bij meerdere boeren en zo een 
bedrag verzameld van vijf gulden. Vervolgens heeft hij in Franeker twee 
zilveren schoengespen gekocht en is daarna, buiten de Poorten van de stad, 
met de boot naar Harlingen vertrokken waar hij de gespen aan een 
onbekend persoon heeft verkocht voor tien gulden en twee stuivers. Direct 
daarna heeft hij wat kleren gekocht en vijf guldens, die bij zijn arrestatie 
zijn teruggevonden, in zijn zak gehouden. 
De Officier van Justitie denkt dat Harmen Gerbens pure nonsens vertelt. 
Naar eigen zeggen heeft Harmen de afstand tussen Peins en Franeker in 
een half uur afgelegd en ondertussen ook nog vijf gulden bij elkaar 
gebedeld! Dat is fysiek onmogelijk en dus een grote leugen! 
Op 4 maart komt het tot een bekentenis af. Harmen heeft, naar eigen 
zeggen, de gespen gestolen tussen Franeker en Dronrijp. Hij is tussen de 32 
en 33 jaar oud en geboren te Ternaard. De schoenmaker uit Nes (WD) wil 
“de waarheid bekennen, dat hij namelijk de zwakheid had gehad van zich 
door het gezigt dier gespen tot het stelen van denselven uit hoofde zijner 
armoedigen toestand met eene Vrouw en vier kinderen, dezen te laten 
verleiden, bevelende dieswegen in de genade van zijnen regter, bekennende 
dat alle de tegen hem gestelde artikelen in waarheid bestonden”. 
De genade van de rechter is niet erg groot. Hij spreekt vonnis in de 
nadagen van de Republiek die uit zeven vrij autonome provincies bestond. 
Dit systeem ging na de komst van de Fransen geheel op de schop. Het 
particularisme werd vaarwel gezegd en vervangen door het centralisme. 
Overal in het gecentraliseerde Nederland werden in het vervolg dezelfde 
belastingen geheven en dezelfde wetten gehandhaafd maar in 1808 was dit 
proces nog niet geheel afgerond. De rechter legde daarom een straf op die 
wel bij het gewest Friesland past maar niet bij het gecentraliseerde 
Nederland. 
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In het vonnis, dat op 12 maart 1808 wordt uitgesproken staat dat de 
handelwijze van Harmen Gerbens “van zeer kwade gevolge” is en daarom 
niet ongestraft mag blijven. Het gerecht besluit, “in naam des Konings” 
(zover was het al wel)  dat Harmen “omme bij den scherpregter op het 
schavot geleidet, en aldaar wel strengelijk  gegeeseld te worden”. Bovendien 
wordt hij “voor den tijd van drie jaren” uit Friesland gebannen. Harmen 
moet Leeuwarden verlaten “binnen ’s daags zonneschijn” en het land (dat is 
het gewest Friesland) “binnen den derde dages”. Het wordt hem verboden 
terug te keren “bij poene van arbitraire correctie”. 
Dit is het laatste wat bekend is van de schoenmaker uit Nes. Heeft hij nog 
afscheid genomen van zijn vrouw en kinderen? Waarschijnlijk niet! Zijn de 
familieleden überhaupt ingelicht over het genoemde vergrijp en de 
opgelegde straf? Door zijn nakomelingen wordt nog steeds met wrok over 
Harmen gesproken omdat hij zich, na de verbanning, nimmer om zijn 
vrouw en vier kleine kinderen bekommerd heeft. Destijds is de afspraak 
gemaakt dat Harmen nimmer benoemd zou worden en ook de huidige 
generaties weten dat een Harmen “net yn ús famylje past”. 
 

De gevolgen van Harmens’ verdwijning zijn nog lang voelbaar. De 
halfbroers van Harmen Gerbens nemen in 1811 allemaal de achternaam 
“Van der Ploeg” aan maar voor de minderjarige kinderen van Harmen-en-
Janke wordt niets vastgelegd hoewel ze in de officiële documenten worden 
opgevoerd als “Van der Ploeg”.  
Janke, de vrouw van Harmen, is een dochter van Lucas Brongers Brunia en 
Ytsje Pieters. Ze is geboren op 18 januari 1775 te Ternaard en (na de dood 
van haar echte moeder) opgevoed door Tjitske Mients, misschien de 
weduwe van Jan Radbodes. De voorouders van Janke komen vooral uit Nes 
en Wierum. 
Vanaf 1808 staat Janke Brunia helemaal alleen voor de opvoeding van haar 
vier kinderen. Op 19 maart 1814 sterft de oudste dochter Ytsje die net geen 
vijftien jaar oud wordt. Uit de notariële archieven blijkt dat Janke in 1817 in 
geldnood zit. Op 12 februari leent ze, via een obligatie, vierhonderd gulden 
van Maaike Hendriks van der Mei, de weduwe van Jan Harmens Rintjema, 
en eind mei leent ze er nog eens honderd gulden bij. Op 17 december 1817 
verkoopt Janke haar huis (met het nummer 22) te Nes aan Jan Meindert de 
Jong die er duizend gulden voor betaalt. 
Door zijn vertrek heeft Harmen Gerbens zijn vrouw flink voor het blok 
gezet. De meeste weduwen blijven niet lang alleen. Het is meestal niet de 
liefde die hen in de armen van een nieuwe man drijft maar het 
economische motief om zichzelf en hun kinderen te kunnen onderhouden. 
Deze mogelijkheid is voor Janke Brunia geblokkeerd omdat er geen 
overlijdensakte van Harmen Gerbens is en ze dus nog steeds als getrouwde 
vrouw door het leven gaat. Juist aan het begin van de negentiende eeuw is 
de elite bezig aan een beschavingsoffensief waarin de Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen een leidende rol speelt. Ze zetten stevig in op onderwijs 
en huisvesting om er voor te zorgen dat er in Nederland alleen nog maar  
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“keurige” en fatsoenlijke mensen wonen. Janke Brunia valt buiten dit 
ideaalbeeld want op 6 november 1818 baart zij een jongetje dat door het 
leven zal gaan als Jacob Brunia. De vader van het jochie is onbekend! 
Ook de kinderen van Harmen Gerbens worden geblokkeerd in hun doen en 
laten doordat hun vader vertrokken is. Volgens de wet moeten de ouders 
instemmen met een voorgenomen huwelijk maar hoe moet dat als de 
verblijfplaats van de vader onbekend is? Dochter Antje van der Ploeg 
(1802-1863) trouwt op 13 mei 1825 met Pieter Jelles de Wilde (1802-1860) 
en dochter Geertje (1805-1863) huwt op dezelfde datum met Freerk 
Christiaans Visser (1804-1832), Zoon Lucas wacht tot 3 augustus 1833 
alvorens hij zijn ja-woord geeft aan Engeltje Sapes de Vries (1811-1895). In 
de bijlagen van zijn huwelijksakte is te lezen dat zijn vader “ruim 
vijfentwintig jaar geleden zijn woonplaats heeft verlaten en volgens 
geruchten, na zich een weinig te Drenthe te hebben opgehouden in 
militaire dienst is gegaan zonder dat er naderhand enig narigt komt uit zijn 
leven”. Omdat de naspeuringen geen resultaat hebben en “het regiment 
buiten staat is” kan Lucas van der Ploeg trouwen zonder de toestemming 
van zijn vader!  
Ook daarna is het probleem niet uit de wereld. Hoewel Harmen zich uit 
armoede genoodzaakt voelde om de zilveren schoengespen te ontvreemden 
is er toch sprake van een erfenis die alleen verdeeld kan worden als er 
zekerheid bestaat over de dood van een persoon. In 1845 willen de drie 
(nog levende) kinderen schoon schip maken. Ze melden zich in 
Leeuwarden bij de Rechtbank die er in toestemt dat ze een kosteloze 
procedure voeren om hun vader Harmen Gerbens officieel dood te laten 
verklaren. Als er niet wordt gereageerd op advertenties in de Leeuwarder 
Courant van respectievelijk 21 maart, 22 juli en 28 november 1845 besluit 
de Rechtbank een punt achter de affaire Harmen Gerbens te zetten door uit 
te spreken dat er “regtsvermoeden” bestaat van de dood van Harmen. 
Janke Brunia is op 14 juni 1858 overleden. Dochter Geertje wordt in 1832 
weduwe en hertrouwt daarna met Reitse Everts Bandsma (1803-1856) die 
zelf weduwnaar van Janke Taekes Braaksma (1805-1832) is.  
Lucas Harmens van der Ploeg vestigt zich als schoenmaker te Wierum en 
heeft daar gewoond aan het “Skuonmakkerspaad”. Uit zijn huwelijk met 
Engeltje de Vries worden vier kinderen geboren waarvan Janke, de jongste 
en enige dochter, binnen vier maanden overlijdt. Hun zoon Sape volgt zijn 
vader op als schoenmaker en blijft in Wierum wonen. Hij trouwt met Aaltje 
Alberts Plat (1834-1915). Bronger, de tweede zoon, wordt schipper en 
koopman. Zijn nieuwe woonplaats is Den Helder waar hij op 13 juli 1862 
huwt met Aaltje van Twisk (1841-1924). De derde zoon, Pieter van der 
Ploeg (1844-1896), verhuist naar Groningen waar hij het leven deelt met 
Kornelia Derks Voet (1841-1917). Pieter wordt stuurman en overlijdt in 
1896 op zijn schip dat dan vaart in de buurt van Garijp. 
Aan de linkerkant van het pad dat leidt naar de ingang van de Hervormde 
Kerk van Ternaard staat de grafsteen van Lucas van der Ploeg (1868-1953) 
die onder meer schoenmaker was te Wierum en Ternaard.  
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Hij is een nazaat van Sape-en-Engeltsje.  
Pieter Willem (1875-1946), een zoon van 
Bronger, is in november 1909 benoemd 
tot notaris in Amsterdam. Deze praktijk 
is drie generaties lang bemand door 
telgen uit de familie Van der Ploeg. In 
2000 is er, door de pensionering van 
Pieter Willem van der Ploeg jr., een eind 
gekomen aan deze notarisdynastie. De 
praktijk is al eerder opgegaan in de 
maatschap Loyens & Loeff die eveneens 
gevestigd is in Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMT DE ACHTERNAAM VAN DER GALIËN 
UIT FRANKRIJK OF UIT FRIESLAND? 
 
Douwe Halbesma (  
 
Nadat het bestuur in 1811 verordineerd heeft dat iedereen een achternaam 
moet aannemen worden in de Maire Dantumawoude alle gezinshoofden 
uitgenodigd om aan deze wettelijke bepaling te voldoen. Ze verschijnen 
voor een tafel waarachter de klerk Gerrit Jimmes Kloosterman (1752-1821) 
keurig noteert wat hem wordt ingefluisterd. Op een gegeven moment staat 
de 78-jarige Siebe Sjoerds uit Akkerwoude voor de tafel. Kloosterman zal 
gevraagd hebben “Wat sil it wurde?” en helemaal niet verbaasd zijn 
geweest dat Siebe antwoordde “Gaalje wurdt it!”. Alhoewel de klank een 
beetje afweek was het in feite de canonisering van de gangbare praktijk. 
Niemand in de Dokkumer Wouden kende Siebe Sjoerds maar iedereen had 
een gezicht bij Siebe fan de Gaalje(n).  
De achternaam Gaalje is direct na 1811 in onbruik geraakt want Siebe en 
zijn nazaten “skriuwe harren yn it ferfolch” Van der Galiën. Velen hebben 
zich naderhand het hoofd gebroken over de herkomst van deze naam. “Van 
der Veen”, “Dijkstra” en “Wiegersma” zijn nog wel te herleiden maar “Van 
der Galiën”? 
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In de zomer van 2008 is er op de site Friesland-genealogie van de Yahoo-
groepen een stevige discussie gevoerd over dit vraagstuk. Eén van de 
scribenten denkt dat de familie Van der Galiën van Joodse afkomst is. 
Iemand anders weet dat er in Frankrijk (in de buurt van Bresse) een 
plaatsje ligt met de naam Galien waardoor hij oppert dat een Hugenoot uit 
die plaats naar Friesland is getrokken en daar aan de basis heeft gestaan 
van de familie Van der Galiën. Nog weer een andere scribent wijst op de 
Bijbelvastheid van vele Friezen en veronderstelt dat iemand zich Galileeër 
heeft genoemd. 
 

In oktober 1976 hebben de  nazaten van Jouw Siebes van der Galiën (1875-
11972) en Murkje Geerts van der Veen (1880-1958), een familiereünie 
gehouden. Murkje Bijma-van der Galiën declameerde daar een zelfgemaakt 
lied dat naderhand door de Leeuwarder Courant is gepubliceerd. Zij heeft 
ook over de herkomst van de naam Van der Galiën nagedacht en denkt dat 
deze  bij toeval is ontstaan. Sjoerd Siebes, de zoon van de eerdergenoemde 
Siebe Sjoerds, had, volgens haar, in Akkerwoude bij Tusken Lytsen 
gageltakken gesneden en de hele dag nagedacht over een passende 
achternaam. Gagel, ook wel vlooienkruid genoemd, werd in de bedsteden 
gelegd om die vlooienvrij te houden. Ondanks het feit dat hij nog geen 
klinkende achternaam had bedacht meldde Sjoerd zich aan het eind van de 
dag toch bij Gerrit Jimmes Kloosterman. Deze zou hem gevraagd hebben 
“Wer komst wei?” Na Sjoerds antwoord “Fan de Galjes” zou de klerk 
geriposteerd hebben “Dan wurdt dat dyn efternamme: fan de Galjes!’ 
 

Aan speculaties geen gebrek maar hoe zit het nu werkelijk? Op 8 mei 1768 
treedt Siebe Sjoerds in de kerk van Murmerwoude in het huwelijk met 
Geeske Hendriks. Siebe heeft het jaar daarvoor in Murmerwoude gewoond 
en Geeske was gehuisvest in Akkerwoude. Het jonge stel betrekt aanvan-
kelijk een huis bij de Broekpôllen maar verhuist reeds in 1770 naar de 
Singel. Hun vier kinderen worden geboren in een huis dat op de plek staat 
waar tegenwoordig het adres Singel 8 te vinden is. De kinderen dragen de 
namen Sjoerd, Romkje, Dieuwke en Hendrik. Vanaf 1786 huurt Siebe 
Sjoerds de boerderij van de Hervormde Diaconie uit Akkerwoude. Deze 
staat aan de Singel, recht tegenover de huidige Willemstraat, en heeft 
tegenwoordig als adres Singel 22. 
Siebe Sjoerds van der Galiën overlijdt op 5 januari 1823 en Geeske 
Hendriks sterft op 19 februari 1826. Siebe Sjoerds neemt in 1811 de 
achternaam Gaalje aan voor zichzelf en zijn kinderen maar Sjoerd Siebes, 
de oudste zoon, verschijnt ook voor de tafel van Geert Jimmes 
Kloosterman. Sjoerd is op 26 januari 1794 getrouwd met Antje Sjoukes 
Vrieswijk (1770-1831). Hij neemt de naam Gaalje aan voor zichzelf en zijn 
kinderen Siebe (17), Sjouke (16), Meindert (14), Andries (12), Durk (9), 
Hendrik (5) en Jan (5).  
Hendrik Siebes van der Galiën (1778-1830), de jongste zoon van Siebe 
Sjoerds en Geeske Hendriks, is op 8 september 1813 in het huwelijk  
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getreden met Martje Deddes Wiersma (1792-1870). De dochters van Siebe 
en Geeske blijven ongetrouwd. Dochter Dieuwke is al in haar kinderjaren 
overleden en dochter Romkje (1773-1848) blijft haar leven lang verstokt 
vrijgezel. Zij verdient de kost als “daglonerse”.  
Siebe Sjoerds en Geeske Hendriks verdienen het predikaat “stamouders” 
van de familie Van der Galiën. Siebe is op 29 september 1743 gedoopt in de 
Hervormde Kerk van Lekkum als zoon van Sjoerd Meinderts en Romkje 
Siebes. Volgens het Quotisatiekohier (1749) is zijn vader boer onder 
Lekkum met een “redelijk reeuw en beslag”. In de 16de eeuw lag ten zuiden 
van Lekkum en ten noorden van Leeuwarden het klooster van de “Olde-
Galileen”. In januari 1583 leveren de Spanjaarden hier flinke strijd. “De 
Vyant heeft (…) omtrent Leeuwarden, grote schade gedaen, ende Lekkum 
afghebrandt, belegherende het Clooster van Old-Galileen buyten 
Leeuwarden, alwaer twee Compagnien een Hooghte opwerpende, haer 
Mannelijcken ghequeten hebben; hy heeft vele Mans/Vrouwen ende 
Kinderen der Huysluyden doorgesteken, geschent ende Ooren ende Neusen 
afghesneden”. Dit soort acties was er de oorzaak van dat de klooster-
gebouwen in het hele gewest, op last van de Staten van Friesland, gesloten, 
afgebroken en verbeurdverklaard werden. De landerijen kwamen in 
handen van het gewest en (veel later) verkocht. De boerderij van Sjoerd 
Meinderts zal gestaan hebben in de buurt van het oude klooster. Deze 
omgeving stond bekend als de “Oude Galileeën” en tegenwoordig is daar de 
Leeuwarder wijk “Olde Galileën” te vinden. 
Sjoerd Meinderts is twee keer getrouwd. Uit het eerste huwelijk, dat hij 
gesloten had met Gatske Ruurds, zijn twee zonen geboren: Meindert en 
Ruurd. Uit zijn tweede huwelijk zijn zes kinderen bekend: Meindert, Jeltje, 
Meindert, Siebe, Berber en Sake. Ruurd Sjoerds trouwt met Berber Bavius 
en brengt vrijwel zijn hele leven door in Lekkum en omgeving. Zijn 
nakomelingen dragen vanaf 1811 de achternaam Span. Stiefbroer Siebe 
Sjoerds verhuist naar de Dokkumer Wouden waar hij zijn toekomstige 
vrouw Geeske Hendriks ontmoet. Uiteraard willen de Wâldsjers graag 
weten waar Siebe is opgegroeid. Hij vertelt hen dat hij van de Galileën 
kwam en werd daarom “fan de(r ) Galileën” genoemd wat later verbasterd 
is tot “van der Galiën”. Daarmee staat Siebe Sjoerds op dezelfde lijn als 
Sipke van Teerns en Yde van Hijum die allemaal genoemd zijn naar hun 
geboorteplaats. 
 
Bronnen: 
Abma, Gerben Ljouwerteradiel Ljouwert 1984  pag 363 
Nieuwland P. (ea) Repertorium van Familienamen in 1811-1812 in 
Friesland aangenomen of bevestigd. 
Speciekohieren grietenij Dantumadeel 
Leeuwarder Courant dd. 11 en 15 oktober 1976 
Yahoo groep Friesland genealogie 
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GERRIT VLASKAMP (1834 – 1906),  
EEN VERGETEN TUINARCHITECT 
 

Aly van der Mark (  
 
Toen wij in 1976 op de kwekerij van de familie van mijn man in 
Hurdegaryp kwamen wonen, kon ik niet bevroeden, dat ik 33 jaar later 
volkomen in de ban zou raken van de geschiedenis van een tuindersfamilie, 
die in het noorden van Nederland veel sporen heeft nagelaten. De kwekerij 
is in 1896 gesticht door Gabe Westra, de grootvader van mijn man Ids 
Westra. Gabe’s moeder was Jitske Vlaskamp. Jitske’s oudste broer was 
Gerrit Vlaskamp, hij was tuinarchitect.  
 

De firma Bosgra 
Wij wisten vrijwel niets over deze Gerrit Vlaskamp. Het was bekend, dat hij 
de Wilhelminaparken in Grouw en Sneek heeft aangelegd, het Westerpark 
in Leeuwarden en een gedeelte van Park Groot Vijversburg in Tytsjerk. We 
hadden geen idee, wat hij meer ontworpen had. Tot professor Phillippus 
Breuker mij de gouden tip gaf de boeken van boomkwekerij Bosgra, 
voorheen te Burgum, nu te Twijzel, te bestuderen.  
De firma Bosgra heeft de administratie vanaf 1860 bewaard. Deze is heel 
uitgebreid, elke boom, die verkocht is, staat genoteerd en van alle tuinen 
zijn de plantlijsten bewaard gebleven. In de fraai gebonden boeken op 
folioformaat vonden we tot onze verbijstering 350 tuinen en parken, 
ontworpen door Gerrit Vlaskamp: in Friesland 318, in Groningen 32.  
In de boeken van Bosgra staat steeds de opdrachtgever en degene, die de 
tuin heeft aangelegd, gevolgd door de plantlijst. Gerrit Vlaskamp heeft voor 
de fine fleur van Friesland en Groningen tuinen ontworpen: voor de adel, 
notabelen en grote boeren. Veel is verdwenen, maar ook veel is bewaard 
gebleven. En alles wat er nog staat is monument. Dat varieert van complete 
dorpsgezichten, zoals in Mantgum en Warffum, tot monumentale bomen, 
vaak een rode beuk, een plataan, bijzondere kastanjes, treurwilgen en 
treuressen.  
De laatste boomkweker, Anne Bosgra, heeft de boeken geschonken aan 
Tresoar, waar ze voor ieder toegankelijk zijn.  
 

Twee broers uit Varsseveld 
De Vlaskampen waren al generaties lang hoveniers, ze kwamen 
oorspronkelijk van de boerderij Migchelbrink bij Varsseveld in de 
Achterhoek. Van de 19 kinderen zochten twee broers, Lambartus, geboren 
in 1746, en Arent, geboren in 1751, hun geluk in het Westland. Toen 
Lambartus 26 jaar oud was, vertrok hij van Rijswijk naar Waaxens in 
Noord Friesland. Daar stond de state Tjessens, waar de familie Van 
Harinxma thoe Slooten woonde. In Rijswijk woonden ook Van Harinxma 
thoe Slootens, we mogen aannemen dat Lambartus door familie-
betrekkingen in Waaxens terecht kwam. 
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Arent werkte in Delft, maar vijf jaar later ging hij zijn broer achterna. Arent 
was een ambitieus man. Hij heeft maar twee jaar op Tjessens gewerkt, in 
1779 ging hij naar Kingmastate in Zweins bij Franeker en drie jaar later 
werd hij benoemd tot hortulanus van de Universiteit van Franeker. Dat is 
hij gebleven tot de universiteit in 1811 werd opgeheven onder het bewind 
van Napoleon. 
 

Lambertus, de hovenier van Roodbaard  
Lambartus bleef in het Noorden van Friesland, van Tjessens ging hij naar 
Harstastate in Hoogebeintum. Zijn zoon Gerrit was ook hovenier en zijn 
kleinzoon Lambertus stichtte een boomkwekerij in Rinsumageest.  
Deze Lambertus Vlaskamp, geboren in 1807, werd de uitvoerder van de 
tuinen, die Lucas Roodbaard ontwierp. Toen Roodbaard ouder werd, nam 
Lambertus ook het ontwerpen van hem over. Roodbaard maakte de eerste 
tekeningen voor het park bij Fogelsanghstate in Veenklooster, Lambertus 
de latere. Zo werden de Vlaskampen van hoveniers, ontwerpers van tuinen. 
Helaas raakte Lambertus aan lager wal, hij werd failliet verklaard. Het 
gezin verhuisde naar Helpman in Groningen. Toen Lucas Roodbaard in 
1851 overleed, verschenen de volgende advertenties in de Noordelijke 
kranten.  

Door het overlijden van den Heer Roodbaard , neemt L. Vlaskamp, 
Architect, thans woonachtig in Helpman, bij Groningen, de vrijheid 
zich te recommanderen tot het AANLEGGEN van BUITEN-
PLAATSEN en TUINEN, alsmede tot het maken van PLANNEN of 
TEEKENINGEN. Kan bewijzen van bekwaamheid leveren en belooft 
een goede bediening. 

De connecties met Roodbaard waren kennelijk goed gebleven toen het 
slechter ging met Lambertus, gezien de volgende advertentie:  

KRUIWAGENS 
Dezelfde, zal tevens verkoopen: ongeveer 50 KRUIWAGENS 
(pijpegaaltjes) met ijperen en eschen armen soo mede swaar beslag, 
behoord hebbende aan nu wijlen den heer L.P. Roodbaard. 

Het mocht allemaal niet baten, het ging steeds slechter met Lambertus. De 
familie verhuisde naar het Kattendiep en in 1854 ging het helemaal mis, hij 
kwam als landloper in Veenhuizen terecht en is daar al na drie maanden op 
46 jarige leeftijd overleden. 
Tijdens een cholera-epidemie stierven dat jaar 444 mensen in Veenhuizen. 
Zijn vrouw Antje was vlak voor de opname van Lambertus in Veenhuizen 
verhuisd naar Hurdegaryp. Ze bleef achter met acht kinderen. De oudste 
zoon Gerrit (1834-1906) was twintig toen zijn vader stierf . Gerrit werkte al 
bij zijn vader, hij pakte de draad op en werd ook aanlegger van tuinen.  
In het Noordoosten van Friesland heeft Gerrit veel tuinen aangelegd, ik 
geef de plaatsen met Vlaskamptuinen in alfabetische volgorde: Aalsum, 
Blija, Brantgum, Dokkum, Driesum, Ee, Engwierum, Foudgum, Hallum, 
Hantum, Holwerd, Kollum, Metslawier, Morra, Damwoude, Oosternijkerk, 
Oudwoude, Ternaard en Wanswerd/Birdaard. Het kunnen nog meer zijn,  
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want Gerrit is al in 1854 begonnen, maar de boeken van Bosgra beginnen 
pas in 1861.  
 

 
De plantlijst, bij Bosgra, van de Miedema’s, wonend onder Aalzum 
 

Het ging dus altijd om tuinen voor notabelen en rijke boeren. Het is lang 
geleden, het meeste is verdwenen, maar soms staat er nog een rode beuk, 
een kastanje, een goudes of een treuriep/beuk. 
Het Fries Landschapbeheer gaat de overgebleven tuinen inventariseren en 
er komt een boek over Gerrit Vlaskamp. Dat alles moet uitmonden in een 
tentoonstelling in het nieuwe Fries Museum in 2014. 
Ik houd me van harte aanbevolen voor tips omtrent eventuele 
Vlaskamptuinen. 
 

 
De Balstienpleats onder Aalsum, voorheen van de familie Miedema, nu 
bewoond door M. Terpstra: fraai intact gebleven! 
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LIEDBOEK VAN NICOLAUS AENGWARDA 
VOOR CATHARINA BROEDERS 
TE DOKKUM, 1757 
 
Hans Zijlstra (  
 
Studente muziekwetenschap Ulrike Weinreich publiceerde in augustus 
2009 aan de Utrechtse Universiteit een korte scriptie (paper) over de 
Leeuwarder Nicolaus Aengwarda die in 1754 in het Dokkumer 
burgerboek werd ingeschreven en te Dokkum twee keer trouwde.  
Aengwarda schreef in 1757 een liedboek voor zijn vrouw Catharina 
Broekers. Het handschrift is nu in het bezit van de Vlaamse Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde (KANTL) te Gent. Rond 
1880 was het nog in bezit van de heer Jan Bols, bestuurder van het St 
Josefscollege te Aarschot. 
Via de mail hadden we enkele malen contact met haar over genealogische 
gegevens uit Dokkum. De Engelstalige scriptie gaat gedetailleerd in op 
allerlei muziektechnische zaken. Voor De Sneuper volgt hier een kortere 
samenvatting/ vertaling van met name de biografische informatie, met 
enkele aanvullingen. 
 
Nicolaus Aengwarda is geboren in Leeuwarden in 1734 als de zoon van 
Jildert Pieters Aengwarda (1693-1770) en Helena Klases (1697-
1774). Hij is gedoopt op 1 april 1734. De verbinding tussen het patroniem 
van Nicolaus Aengwarda's vader 'Jildert Pieters' en de achternaam 
'Aengwarda' kan worden gevonden in een vaststelling van de quotisatie van 
1749 waarin twee families met de naam Aengwarda voorkomen, een in 
Leeuwarden en een in Dokkum. De familie in Leeuwarden bestond uit drie 
volwassenen, het Dokkumer gezin uit twee volwassenen. De familie-
hoofden, Jildert Pieters Aengwarda en Jelle Pieters Aengwarda 
waren beide meester kleermaker. Een theorie is dat Jelle en Jildert 
broers waren, die het vak geleerd hadden van hun vader, aangezien beide 
dezelfde familienaam hebben. De derde volwassene in Jildert Pieters 
huishouden zou, naast zijn vrouw, zoon Nicolaus geweest kunnen zijn die al 
geteld werd als een volwassene, maar nog niet het ouderlijk huis had 
verlaten. Door de beslissing om naar Dokkum te verhuizen in 1754, volgde 
Nicolaus waarschijnlijk zijn oom Jelle Pieters Aengwarda die als 
kleermaker in Dokkum woonde (en in 1726 getrouwd was met Aaltje Jans). 
De naam werd in Dokkum ook als Engwirda of Engwerda geschreven. 
Uit zijn huwelijksjaar is een zilveren gildelepel bekend, gemaakt door 
Dokkumer zilversmid Pieter Heixan, van de meester kleermaker met de 
initialen IPE= Jelle Pieters Engwerda. Deze bevindt zich in de verzameling 
van het Admiraliteitshuis, vermeld in Dokkumer, Kollumer en Amelander 
zilver, p. 118, J.J. Luijt, HZ).  
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Nadat hij werd ingeschreven in het burgerboek van Dokkum op 14 
december 1754, trouwde Nicolaus Aengwarda met Helena Pieters op 26 
oktober 1755. Tegen die tijd, Aengwarda was al chirurgijn, was hij al in 
staat om zorg te dragen voor een gezin. Omdat chirurgijns ook werkten als 
barbier waren ze niet zo hoog in aanzien als een arts. Aengwarda en Helena 
Pytters trouwden voor de rooms-katholieke kerk. Mogelijk overleed 
Aengwarda's vrouw kort nadat ze getrouwd zijn, omdat Aengwarda slechts 
anderhalf jaar later hertrouwde, op 24 april 1757. In het midden van de 
achttiende eeuw was de bevalling nog steeds riskant voor zowel moeder als 
kind.  

Catharina Broekers, de 
tweede vrouw van Aengwarda, 
was ook afkomstig uit Dokkum. 
Catharina en Nicolaas vierden 
hun huwelijk voor de rooms-
katholieke kerk.  
Aengwarda's liedboek voor 
Catharina dateert van 4 
december 1757, slechts een half 
jaar na hun huwelijk. Voor 
zover bekend, had het paar geen 
kinderen.  
In de jaren 1760 en 1761 was 
Nicolaus doopheffer (de 
persoon die het kind draagt 
tijdens de doop) en in 1767 was 
hij getuige bij het huwelijk van 
Fredericus Daalman en 
Anna Josepha van 
Stockhem.  
Samen met Jelle Pieters 
Aengwarda, was Catharina 
doopheffer in 1764 bij de 
katholieke doop van de 22-
jarige Aatje, dochter van Haije 

Hedmans en Antje Harmens (die op 4 december 1733 in Oostermeer 
huwden). Dit is een ander bewijs voor het feit dat Jelle Pieters Aengwarda 
verbonden was met de familie van Nicolaus Aengwarda. Catharina was in 
Leeuwarden, op 12 augustus 1763 doopheffer bij de dochter van Johannes 
Broekers, een familielid. 
Nicolaus Aengwarda’s toetreding als chirurgijn in het burgerboek van 
Leeuwarden dateert van 1772. Mogelijk woonden ze al eerder weer in 
Leeuwarden om te zorgen voor de moeder van Nicolaus nadat zijn vader 
was overleden in 1770. Trouwens, Catharina had ook familie in 
Leeuwarden. Catharina Aengwarda stierf in 1794 en werd begraven op 17 
april van hetzelfde jaar op het 'Oldehoofsterkerkhof' in Leeuwarden.  
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Nicolaus Aengwarda overleed drie jaar later en werd begraven op 14 maart 
1797 op hetzelfde kerkhof aan de voet van de Oldehove. 
 
Omschrijving en inhoud van het manuscript 
Een goede beschrijving van het manuscript is al gegeven in een artikel van 
Gilbert Huybens ‘Over het liedhandschrift van Nicolaus Aengwarda’, in: 
Volkskunde 96, 1995, p. 89-110. Om deze reden zal ik alleen maar de 
belangrijkste feiten van deze bron herhalen.  
Het handschrift bevat 268 een-en twee-stem nummers met sacrale teksten, 
deels in het Latijn (60) en deels in het Nederlands (208). Het is verdeeld in 
zeven delen met verschillende bijlagen, verspreid over 284 pagina's. Het 
boek is gebonden in leer en op de voor-en achterzijde versierd met een 
gouden rand. 'Choorboek voor Catharina Aengwarda' is geschreven 
in gouden letters op de rug. Ook wordt op het quarto formaat van de eerste 
bladzijde vermeld: 
 ‘Geestelijke Liedekens op de Hoogh-tijden en voornaamste feestdagen 
door het Jaar, uit veele Autheuren bij een vergadert en geschreeven door 
Nicolaus Aengwarda, aangelegt binnen Doccum den 4de December 1757 (in 
Romeinse cijfers)’.  
Een andere publicatie, waarin een uitgebreide beschrijving van de inhoud 
wordt gegeven en om nadere informatie over Aengwarda wordt gevraagd, is 
die van Johan Winkler: ‘Een oud liederenboek uit Dokkum’. In: De 
Navorscher 30, 1880, 299-308. 
Aengwarda's liedboek werd ingevoerd in de Nederlandse Liederen 
Databank van het Meertens Instituut (www.liederenbank.nl) in 2008. 
Toevallig had op hetzelfde moment Prof. Vernooij andere manuscripten 
onderzocht uit Dokkum uit de achttiende en negentiende eeuw, die een 
aantal parallellen hadden.  
Sneupers die de volledige, Engelstalige, versie van de scriptie willen inzien 
kunnen contact opnemen met de redactie. 
 
 
 
 
 

VONDSTEN  IN  ROTTERDAM 
Attestatie of verklaring, Datum 25/11/1621, Archief ONA Rotterdam, 
Inventarisnummer 91, Aktenummer/Blz. 222/546, Notaris Jan van Aller 
Az. Inhoud: 
Harmen Hartman, beursknecht, oud 33 jaar, Jacob Dircksz, slotenmaker, 
63 jaar, Pieter Heynricksz, oud 33 jaar, Floris Dircksz, oud 34 jaar en Dirck 
Hermansz, oud 27 jaar, verklaren op verzoek van Symon Lieuwis wonende 
in Dokkum dat hij door de chercher Joost de Groot is bekeurd, omdat ijzer 
uit zijn schip gelost werd zonder convoy en licenten betaald te hebben.  
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EEN BEGRAFENIS IN APRIL 1945 
 
Eimert Smits (  
 
Op maandag 16 april 1945 vond bij Oostmahorn een kort en hevig 
vuurgevecht plaats tussen een groep Duitsers, die met een Schnellboot 
waren gearriveerd en aan land wilden gaan, en een gecombineerde macht 
van enkele tientallen Canadese pantserwagens van de in Dokkum gelegerde 
Royal Canadian Dragoons en de BS-groep uit Anjum. 
 
De BS-ers waren zaterdag in Oostmahorn gearriveerd nadat de laatste 
Duitsers hier waren weggevaren. Men maakte een bestelauto en twee 
schepen buit en, in de middag, vier afmerende schepen waarvan vier Duitse 
militaire bemannings-leden werden gevangen genomen; in de avond 
arriveerde de “Speer 506” met een lading motoren, dynamo’s, 
pantserplaten en hout, die ook een Duitse officier aan boord had: 
gevangene nummer vijf. 
Zondag daagde een Schnellboot in gezelschap van een betonningsvaartuig 
op. Aan boord zouden leden van de SD uit Groningen geweest zijn. De 
Schnellboot besproeide de dijk met een mitrailleur doch boekte geen 
treffers en verdween na verloop van tijd terwijl de BS- ers een regen van 
kogels wisselden met de Duitsers aan boord van het andere schip, dat zich 
na een half uur ook verwijderde. Toen vielen ook 20-cm granaten, 
afgevuurd door geschut op Schiermonnikoog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beeld van de plechtigheid op het kerkhof te Aalsum. Dat de belangstelling 
groot was, is duidelijk te zien 
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Maandag liet de Schnellboot, hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Zoutkamp 
(mogelijk ook van Schiermonnikoog gekomen) zich opnieuw zien. Tevens 
begon het weer granaten te regenen en er werd veel schade aangericht en 
vee in het land gedood. De Schnellboot gaf, naar men aannam, 
vuurcorrecties door aan de batterij op Schiermonnikoog en het leek de 
bedoeling van de bemanning om de dijk te bestormen. De BS-ers moesten 
zich terugtrekken maar juist op tijd arriveerden de gealarmeerde 
Canadezen, die twee man verloren bij het pogen een machinegeweer op de 
kruin van de dijk te brengen. Hun brencarriers konden nl niet tegen de dijk 
op. Juist toen de Duitsers zich op de dijk vertoonden was iedereen aan de 
andere zijde in stelling en Canadezen en BS-ers onthaalden de vijand op 
een regen van kogels zodat de Duitsers, met achterlating van een gewonde, 
ijlings aan de haal gingen en zo gauw ze konden met de Schnellboot 
verdwenen. 
 De dag daarna werden de gevallen Canadezen op het kerkhof te 
Aalsum ter aarde besteld. Het waren de 19-jarige soldaat Donald John 
MacDonald uit Minto (Manitoba) en de 23-jarige korporaal Joseph 
Alexander Elliot uit Ripley (Ontario), beiden van het 1st Armoured Car 
Regiment Royal Canadian Dragoons. Aan de groeve werd het woord 
gevoerd door de Ned. Herv. Predikant uit het dorp Aalsum, Ds. R. Bos. 
Samen met strijdmakkers van de gesneuvelde jongemannen bewezen ook 
vele burgers uit de omtrek hun de laatste eer. De stoffelijke overschotten 
zijn in januari 1946 herbegraven te Holten. 
Het Lee Enfieldgeweer van een der twee gevallen Dragoons werd door een 
van hun makkers in die dagen geschonken aan een lid van de Leeuwarder 
KP. C.Boonstra. 
Deze bewaarde het door de jaren heen en stelde het later ter beschikking 
aan de collectie van het Verzets-museum te Leeuwarden. 

(Bron: Friesland 1940-1945, bv Friese Pers 1980, pag. 148/149). 
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JONKER  
WILLEM MAURITS VAN HANECROOT * 
 
Klaas Pera (  
 
Willem Maurits van Hanecroot (Wilhelm Mauritz Hanecroth) is 
geboren omstreeks 1650 in Moers, Duitsland ?, zoon van Eberhard 
Hanekroth en Onbekende vrouw. Wilhelm is overleden vóór 1723, ten 
hoogste 73 jaar oud.  
 

Wilhelm:  
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1670 in Leeuwarden ? met 
Catharina van Buma, ongeveer 20 jaar oud. Catharina is geboren 
omstreeks 1650. Catharina is overleden vóór 1693, ten hoogste 43 jaar oud.  
(2) ging in ondertrouw, ongeveer 43 jaar oud, op 12-8-1693 in Leeuwarden 
met Foeck van Lycklama. Foeck is een dochter van Laelius van 
Lycklama en Willemina Clant. Foeck is overleden. Foeck is weduwe van 
Hendrik Gijsbert Meyer (ovl. vóór 1693), met wie zij trouwde op 17-2-1673 
in Heerenveen.  
Kinderen van Wilhelm en Catharina:  
1 Margareta van Hanecroot. Zij is gedoopt op 01-06-1671 in Goutum en 
Swichum. Margareta is overleden.  
2 Joost Mourits van Hanecroot. Hij is gedoopt op 06-10-1675 in 
Leeuwarden. Joost is overleden.  
3 Catharina Mary van Hanecroot. Zij is gedoopt op 01-05-1678 in 
Leeuwarden. Catharina is overleden.  
4 Anna Helena van Hanecroot. Zij is gedoopt op 09-06-1682 in 
Leeuwarden (Nederlands Hervormde kerk). Anna is overleden.  
5 Poppo Christiaen van Hanecroot. Hij is gedoopt op 19-09-1683 in 
Leeuwarden. Poppo is overleden.  
6 Juliana Rufina van Hanecroot. Zij is gedoopt op 30-04-1686 in 
Leeuwarden. Juliana is overleden.  
 

Wat is er wel bekend over W.M van Hanecroot? 
In 1671 was hij kapitein te Teerns. Met zijn eerste vrouw Catharina van 
Buma bewoonde hij een state in De Triemen onder Westergeest. Citaat van 
mr. Andrae: "Anderen (lees: andere graven) weder zijn uit de 16e en 17e 
eeuw, waaronder die van het geslacht Van Buma, dat aleer eene state had 
op de onder dit dorp behorende buurtschap de Triemen, in zuidelijke 
richting en, ten zuiden van de trekvaart gelegen. Deze state werd in de 18e 
eeuw bewoond door Jr. Willem Maurits van Hanecrooth, capt. bij de 
infanterie, die voor de eerste maal gehuwd was met Catherina van Buma." 
In 1694 komt Willem Maurits van Hanecroot, kapitein over een compagnie 
infanterie, voor als residerende op Boeckstede onder Sebaldeburen. Hij was 
in tweede echt verbonden met Foeckje Lyclama, zuster van Marcus 
Lyclama, ook een bewoner van Boeckstede op het Westerzand. In 1701 was 
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hij kapitein te Bourtange. Hij wordt dan vermeld als "Hanecroot van 
Bolswert".  
1722-1723 Kollumerland schattingscohier. Onder Westergeest nr. 82. De 
erf. van wijlen Willem Maurits van Hanecroot, eig. Foeke Meinderts, 
bruiker van een perceel grond, groot 100 pondematen met huis en 13½ 
landsflor. door de bruicker betaald, geen dijksflor., de reparatie tot last van 
de eigenaar, wordt de huur 264 car. gl. Hieruit gaat jaarlijks eeuwige rente 
aan de heer Martinus van Scheltinga op te Herenfeen tot 28 gg., welks de 
eigenaar uit de huur betaald, blijft de huur 225-16 en de 5/6 penn. 37-12-10 
(Tot 1722 was Meindert Elses bruiker). 
 
*Tussen 1670 en 1693 woonde er in De Triemen onder Westergeest een 
jonker, die Willem Maurits van Hanecroot heette. Hij was toen getrouwd 
met Catharina van Buma. Dat huwelijk moet rond 1670 hebben plaats-
gevonden. Op Tresoar heb ik dat huwelijk niet kunnen vinden. Verder ben 
ik op zoek naar de geboorte- en overlijdensdatum (voor 1723) van hem. 
Ook andere aanvullingen zijn welkom. 
De familie Hanecroth is afkomstig uit de Duitse stad Moers. De vader van 
Willem Maurits van Hanecroot was zeer waarschijnlijk Eberhard 
Hanekroth, schoolopziener, burgemeester en schepen van Moers.  
Wie helpt om de ontbrekende gegevens boven water te krijgen? 
 
Bronnen: 
1. http://members.home.nl/riandirksen/captains_tot_1715.htm  
2. Arend Bosma 
3. http://www.rna-project.org/rna.gron/rna.gron/i000693.html;  
4. “ De Friese boer met het grote gezin uit Kollumerland: voorouders en 

...” door Jan de Boer en Willem Tjebbe Oostenbrink (Google Books) 
 
 
 

LEZING  BAUKE VAN DER POL 
Graag attendeer ik u op een lezing in Dokkum op woensdag 11 januari 
2012. De lunchlezing in Dokkum (Posthoorn) gaat o.a. over drie Canter 
Visschers die carrière hebben gemaakt in India. Maar het gaat ook over de 
VOC in India in breder verband. Op 22 oktober j.l. is mijn nieuwste boek 
De VOC in India aangeboden in het Nationaal Archief aan de Indiase 
ambassadeur in Nederland. In het boek is ook een verhaal met foto’s te zien 
van één der grootste grafmonumenten van een ‘Fries om ûtens’: Tammerus 
Canter Visscher. Tammerus was ‘secunde’, de tweede man, van het VOC-
gewest Bengalen. Hij is in dit grafmonument begraven in 1778. Het 
neoclassicistische grafmonument is te vinden op de Nederlandse 
begraafplaats in de plaats Cassimbazar, dat aan de Ganges ligt (Bengalen). 
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VAN BERGSMA NAAR HEPBURN 
 
Douwe Halbesma (  
 
Dat er vele Nederlanders en zeker Friezen ‘foar master opslaan’ in Amerika 
is een welbekend feit. Eerder publiceerde Hans Zijlstra in een blog-artikel 
al over Obama wiens familie mogelijk afkomstig is van Obbema State te Ee 
(1) en het boek ‘Gevierde Friezen in Amerika’(2) staat er vol van. Jane, 
Peter en Henry Fonda bijvoorbeeld worden daarin opgevoerd als nazaten 
van Jilles Douwes Fonda, afkomstig uit het nietige Eagum in Boarnsterhim 
(waarvan echter wel wordt beweerd dat daar het middelpunt van de aarde 
ligt!), die in 1651 in Amerika kwam en de naamgever werd van Fonda in de 
staat New York. 
Ons lid Douwe Halbesma kwam met nog een bekende Amerikaan op de 
proppen: Audrey Hepburn. Deze bekende filmactrice die vooral na WO II 
rollen speelde in tientallen films als Charade, Childrens Hour en het 
bekende My Fair Lady. Hij stelde de volgende gegevens beschikbaar 
waaruit blijkt dat enkele voorvaderen van Audrey Hepburn afkomstig zijn 
van Barwegen in Engwierum: de familie Bergsma, ook bekend van de 
‘bargetsjerke’ van Jouswier. In deze kerk hangen enkele rouwborden van 
deze familie(3). 
 

1.Edda van Heemstra Hepburn-Ruston a.k.a. Audry HEPBURN,actrice 
°Brussel 4.5.1929 +Tolochenaz(CH) 20.1.1993  
(Meer details over haar voorouders in Nederlands Adelsboek!) 
2. John RUSTON (of HEPBURN-RUSTON?) °1889 +1980 x1926 (in 1939 
gescheiden) 
3. Ella baronesse van HEEMSTRA °1900  +1984 
4. Victor John RUSTON niet LG1937:1967 
5. Anne Catherine WELS 
6. Aarnoud, baron van HEEMSTRA gouverneur van Suriname °1871 +1957 
x1896 
7. Elbrig baronesse van ASBECK °1873  +1939 
 

12. Willem Hendrik baron van HEEMSTRA °1841  +1909  x1866 
13. Wilhelmina de BEAUFORT °1843  +1927 
14. Gerrit Ferdinand baron van ASBECK °1820  +1905   x1854 
15. Jkvr Carolina van HOGENDORP °1831  +1913 Ned. Adelsboek1941 
 

24. Frans Julius baron van HEEMSTRA 
25. Henriette Baronesse van PALLANDT 
=kw Fabius 40/41 (zie daar) 
(zie ook Hepburn.htm:verwantschap met Mata Hari) 
26. Arnaud-Jan de BEAUFORT °1797  +1868   x1841 
27. Anna Leida STOOP °1812  +1885 
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28. Tjalling Minne Watze baron van ASBECK z Bergen und Munsterhausen 
°1795  +1855  x1818 
29. Elbrig van BIENEMA °1796  +1866 
30. Dirk Graaf van HOGENDORP °1797  +1845  x1830 
31. Jkvr Marianna Catharina van HOGENDORP °1805 +1878 Ned 
Adelsboek 1941 
 
52. Willem Hendrik de BEAUFORT (ex matre OCKERSE) °1775 +1829 
x1796  
53. Cornelia Anna van WESTREENEN (ex matre GODIN) NedPatriciaat13 
54. Johan Bernard STOOP Ned Patriciaat32(1946) 
55. Margaretha Laurentia BRENDER à BRANDIS 
56. Gerrit Ferdinand, baron van ASBECK z Bergen, Munsterhausen(ex 
matre CAMMINGHA) °1764  +1838  x1788 
57. Petronella Agatha van PLETTENBERG (ex matre KEISER) 
58. Epke Roos van BIENEMA (ex matre ROOS) °1767  +1810  x1789 
Ook KwBoek1983:407 
59. Sara Susanna van BERGSMA (ex matre DOITSMA) °1769  +1836 
60. Gijsbert-Karel, Graaf van HOGENDORP (ex matre van HAREN), Min. 
van Buitenlandse Zaken °1762  +1834 
61. Hester CLIFFORD (ex matre HOOFT) °1766 +1826 zie NedAdelsboek 
1941(stamreeks tot Henry ,rector of Landbeach,°1549-niét aan te sluiten bij 
de bekende Clifford's) 
62. Willen van HOGENDORP, secretaris van Haarlem °1765  +1835  x1799 
(broer van 60) 
63. Hermina Clara BONN (ex matre CRAMER) 
 
Nummer 59 is Sara Susanna Bergsma, * 28 juli 1769 + 24 april 1836, een 
dochter van Petrus Adrianus Bergsma (15 april 1743-14 oktober 1824) en 
Dodonea Jacoba Doitsma (1753-1794).  
Deze Petrus A. Bergsma was grietman (1782-1795) en drost van 
Dantumadeel en zoon van Willem Bergsma (*7 okt. 1706  + 22 juni 1774) 
en Rimelia Schik (*1 juli 1714 + 16 aug. 1792) 
Willem (of deftig Wilhelmus) Bergsma was secretaris van Oostdongeradeel 
en ‘baas’ van het kleine Jouswier. Hij is in de kerk van dat dorp begraven 
waarvan een reusachtige rouwkas nog steeds getuigt. 
 
Noten: 
1. dd 27 maart 2008 
2. Gevierde Friezen in Amerika, red.Peter de Haan en Kerst Huisman, 

2009, Friese Pers 
3. Over de familie Bergsma: Nederlands Patriciaat, 1993, bl. 45 
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HET ‘DOKTERSBOEK’ VAN DOUWE ALES  
Medische aantekeningen/recepten van een Friese boer uit 1699 
 
Hans Zijlstra (  
 
Dat er ooit in Noordoost Friesland nog een medisch-historische bron zou 
opduiken uit dezelfde tijd als het Memoryboeck (1693-1745) van 
vroedvrouw Catharina Schrader is al een klein mirakel. Het Doktersboek 
(1699) van Douwe Ales is ook nog eens een prachtige aanvulling op de 
lange reeks van bijzondere verhalen over Wonderdokters en Duivelbanners 
in de Friese Wouden. Het door vererving in de familie Veltman 
terechtgekomen manuscript is eeuwenlang van generatie op generatie 
gekoesterd als een bewijs van ontwikkelde belangstelling.  
Douwe Ales (1682-ca 1714) was een rechtgeaarde sneuper uit een vrij 
welvarende boerenfamilie die altijd vrijgezel bleef. Hij had drie zussen: 
Gepke (1670-1745), Antje en Aukje. Zijn relatieve rijkdom stelde hem in 
staat al op jonge leeftijd veel tijd te besteden aan het verzamelen van 
geschreven en orale bronnen, voornamelijk in de regio Noordoost 
Friesland. Vanuit zijn geboorteplaats De Kooten moet hij regelmatig naar 
Dokkum en omliggende plaatsen zijn gereisd om veldonderzoek te doen bij 
meesters, bibliotheken en collega-receptenverzamelaars. Naast Dokkum 
worden plaatsen als Anjum, Oostrum, Veenwouden, Oostermeer en Hallum 
in zijn aantekeningen genoemd. De ruim 600 recepten verzamelde hij 
waarschijnlijk op briefjes die uiteindelijk in 1699 werden afgeschreven in 
twee kloeke folianten. Aanwijzingen daarvoor zijn te zien in het 
vergelijkbare receptenboek van de adellijke Titia van Harinxma thoe 
Slooten dat in Tresoar wordt bewaard. Vermoedelijk bestond er in die tijd 
nog een brede traditie in het verzamelen van mogelijke oplossingen voor de 
vele, al snel dodelijke, ziektes. Opengesneden kikkers tegen kanker, een 
paling in een zak om je nek tegen hoofdpijn of een levende graspieper 
koken, zijn maar enkele voorbeelden van huismiddeltjes die als heilzaam 
werden beschouwd. Magie werd daarbij niet geschuwd, getuige de 
toverspreuken en bizarre bezweringsformules die regelmatig opduiken. 
Daarbij werd ook nog meermalen de astrologie aangehaald.  
Taalkundig gezien was Douwe Ales niet erg ontwikkeld. Vaak werden 
Latijnse teksten verhaspeld en wekte Ales de indruk zelf ook niet helemaal 
te begrijpen wat hij opschreef. Het manuscript geeft een prachtig inkijkje in 
de belevingswereld van onze voorvaderen in Noordoost Friesland en hun 
omgang met ziekte en gezondheid.  
De tekst wordt van een uitgebreide context voorzien door medisch-
historicus Mart van Lieburg (die ook het Memoryboeck van Schrader deels 
transcribeerde) en ons lid professor Goffe Jensma. Het aardige is dat de 
zeer grondige inleiding verwijst naar onderzoek en bronnenbewerkingen 
van vele leden van de Historische Vereniging Noordoost Friesland: Libbe 
Meerema, Simon Wierstra, Wybo Palstra en diverse transcripties op de 
Sneuper website. Het boek mag daarom niet ontbreken in de boekenkast 
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van elke Friese sneuper die zijn genealogie wil verrijken! 
Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales, Erasmus Publishing, Rotterdam, 256 
blz., 29,50 euro. 
http://www.erasmuspublishing.nl ISBN/EAN 9789052352060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUWSTE EENDENKOOI BOEK 
 
Piet de Haan (  
 
Gelukkig hebben onze voorouders in het verleden een groot aantal 
Eendekooien gebouwd. Was dat niet het geval geweest dan had onze 
kooienkenner Gerard Mast na zijn pensionering een probleem gehad. Nu 
dit niet het geval is kan hij nog jaren vooruit met het documenteren van 
Eendenkooien.  
 
Nieuwste loot aan de reeks van zijn publicaties over Friese eendenkooien 
is: De levensloop van de Friese kooiker Jacob Bodes (ca. 1689 
ca.1755). Het betreft één van de kooien bij Engwierum.  
Op 27 oktober vond de boekpresentatie plaats in Tresoar. Naar aanleiding 
van het verschijnen van het boek is er in Tresoar een kleine tentoonstelling 
over Jacob Bodes en het historisch fenomeen ‘eendenkooi’. 
Jacob Bodes reisde zelfs naar een landgoed nabij het huidige Bratislava om 
daar op verzoek van de keizer uit Wenen om een kooi te bouwen! In het 
boek o.a. kleurenafdrukken van de tekeningen van deze eendenkooi van 
Kopcsany. Het boek wordt afgerond met een uitgebreide namenindex. 
  
Te bestellen bij: 
G. Mast, Noardkromp 28, 9051 MS Stiens foar €10,-.  
As men it oer de post hawwe wol dan komt it op €12,-.  
Earst betelje op girorekken 1664889 op namme fan G. Mast. 
 
De redactie van de Sneuper wil auteur Gerard Mast er op attenderen dat de 
ietwat verloederde kooi nabij de Dokkumer Kooilanden wel in 
krantenartikelen is beschreven, maar in boekvorm nog vacant is.  
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NOGMAALS EENDENKOOI WAAXENS 
 

Gerard Mast (  
 

In De Sneuper van juni 2010 heeft mijn artikel ‘De verdwenen 
eendenkooien van Brantgum en Waaxens’ gestaan. In dit verhaal heb ik de 
lokatie van de voormalige eendenkooi van Waaxens kunnen bepalen en ook 
heb ik kunnen herleiden bij welke boerderij van Waaxens deze kooi ooit 
behoorde. Alles op basis van het toponiem ‘De Kooij vijf’. Het enige wat ik 
toen met zekerheid kon zeggen was dat deze kooi al voor 1686 verdwenen 
was. De kooi was immers niet meer op de kaart van B. Schotanus à 
Sterringa van 1686 te zien. Maar hoe lang daarvoor was deze kooi al 
verdwenen? Dat bleef onbekend. Hierin is nu verandering gekomen door 
een tip van sneuper Gerben Heerma. Hij maakte me attent op een 
vermelding in het Recesboek van West-dongeradeel. Het gaat in Tresoar te 
Leeuwarden om toegang 13-41, inv.nr. 15, folio 103. Hierin staat het 
volgende:  
Claes Feickes mede bisitter van Westdongeradeel ende Jauw Carstens 
echtel. b.b.c. op de koop van seven pondematen greide gelegen op de 
mieden bij d’koij hebbende Waexener pastorielant ten oesten, 
Dr. Pierius Vermees ten suiden, Former Harmens ten westen ende Sipke 
Roeleff ten noorden enz.  
Dit land werd gekocht van Juffr. Heidema yder pondemate ’t einde mate ’t 
einde gelt voor hondert goudgulden. Gedateerd 23-4-1672. 
Het mooie aan deze oude tekst is dat het precies klopt met mijn 
reconstructie van de ligging van de kooi van Waaxens naast het perceeltje 
land van de Pastorij van Waaxens (1832 kadastraal bekend Ternaard sectie 
D nr. 276). De eendenkooi lag immers op het perceel in 1832 kadastraal 
bekend Ternaard sectie D nr. 275. 
Conclusie: De eendenkooi van Waaxens is tussen 1672 en 1686 vervallen en 
uit het landschap verdwenen. 
 

 

 

OPROEP 
Beste Speurders, Ik ben benieuwd wie bij zijn genealogisch onderzoek 
gebruikt maakt van het systeem van de koppeling van de geraadpleegde 
bronnen. Om te begrijpen wat ik hiermee bedoel, kunt u een voorbeeld 
vinden van deze werkwijze op de site tjaart-egge.nl. Bij ons onderzoek en 
streven om een goed beeld te krijgen van de bewoners van de 29 dorpen 
in de grietenij Wonseradeel in de 18e eeuw hebben wij gebruik 
kunnen maken van drie belasting bronnen uit de archieven van de 
gemeente Wonseradeel: Personele kohieren, Quotisatiekohier 1749, 
Speciekohieren 1748-1806. Zie de tab grafieken. 
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EEN ARBEIDSOVEREENKOMST UIT 1850 
 
 
Kleding ter bureel dient sober te zijn. De klerken zullen zich hoeden voor 
het dragen van kleding in opvallende kleuren en kousen die niet gestopt 
zijn. 
 
Overjassen en overschoenen mogen niet ten bureel aangehouden worden. 
Halsdoeken en hoofdbekleding mogen in geval van guur weer gedragen 
worden. 
 
Er is voor een kachel gezorgd ten gerieve van de klerken. 
Steenkool en hout moeten in een kast opgeborgen worden. 
Aanbevolen wordt dat iedere kantoorklerk gedurende de tijd van het koude 
weer vier ponden steenkool per dag meebrengt. 
 
De klerken mogen het vertrek niet verlaten zonder toestemming. 
Het is toegestaan de natuurlijke drang te volgen, waarvoor de klerken de 
tuin achter de tweede poort kunnen gebruiken. 
Dit terrein dient in goede staat te worden gehouden. 
 
Gedurende de kantoortijden is spreken verboden. 
 
Het hunkeren naar tabak, wijn en sterke drank is een menselijke zwakheid 
en derhalve verboden voor alle kantoorklerken. 
 
Nu de kantoortijden drastisch zijn verminderd en wel tot elf uren per dag, 
is het tot zich nemen van voedsel toegestaan van tussen half twaalf en 
twaalf uren, maar het werk mag onder geen enkele voorwaarde 
onderbroken worden. 
 
De klerken moeten zelf hun schrijfpennen meebrengen, een slijper is op 
aanvraag verkrijgbaar. 
 
De nieuwe verhoogde werklonen zijn voor jongens tot 14 jaar f0.52, de 
jongste bediende f2.40, aankomende klerken f4.50, de klerken f5.50, 
oudste klerken na 15 jaar diensttijd f10.25. 
Er wordt verwacht dat iedereen hiermede een verhoogde hoeveelheid werk 
zal afleveren. 
 
(Uitgegeven door de latere bonden, ingeleverd door Eimert Smits). 
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WELKE EENE BITTEREN RELIGIE HAAT 
te Surhuisterveen heerst tussen de Doopsgezinden en de 

Gereformeerden 
 

Anton Musquetier (  
 

De Predikant van de Doopsgezinde Gemeente van Surhuisterveen Ynze 
Ypes van Reen schrijft een brief aan de Maire Bonhomme van deze 
gemeente van Surhuizum en Jan Reinders Hulshof Municipalen Raad 
wegens een klagt, idem dito. Deze brief is ondertekend door B. J. Hulshof. 
En de Maire schrijft zoals hij verwoord in een brief aan de Commissaris 
generaal van het Departement Vriesland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Daar deze beide stukken van een zeer serieusen aard zijn, haaste ik mij 
deszelve te brengen onder het oog van uwe Hoog Edele Gestrenge Heeren 
met het dringende verzoek om te willen voorzien de Disorders waarmede 
dit dorp gedreigt word,ik voor mij hebbe alles gedaan wat ik doen konde.  
Dog mijne vermaningen waaschouwingen en Dreigementen helpen niets, 
den Boode en de Veldwagters, die ze doen krijgen kwaat beschijd en 
worden huyverig in het waarnemen van hunne dienst, Als zij een heethooft 
bij mij ontbieden komt hij niet.  
En als ik Klaas Rudmers van der Veen in zijne kwaliteit als Deurwaarder 
voortvaard, de belastingen in te drijven wil men hem doodslaan, Dit heeft 
den Veldwachter en Deirwaarder Klaas Rudmers van der Veen mij gisteren 
in vertrouwen geklaagt. 
Het is genoegzaam bekend Hoog Edele Gestrenge Heeren welke eene 
moeite de Politie ten allen tijden gehad heeft om het gemeen van 
Surhuisterveen in orde te houden en welke eene bitteren Religie Haat 
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aldaar heerst tussen de Doopsgezinden en de Gereformeerden, Thans is 
eigentlijk Orange (Oranje) het voorwentzel in deze Religie Haat den 
drijfveer van alle deeze woelingen, 
En ik vreeze met reeden dat bij aldien hier niet in bijtijds op eene 
kragtdadige wijze voorzien worde van groote ongeregeldheden,  
ik hebbe de eere met de meeste hoogachting te zijn de maire voornoemd  
Bonhomme. 
 

WAAR GAAT DIT NU OVER? : 
De brief van Jan Reinders Hulshof Municipalen Raad Deze brief is 
ondertekend door B. J. Hulshof. 
 

Op Zaterdag den 11e December 1813 des avonds om ses uur, daar waar wij 
in stilte en vreedzaamheid bij de haard zaaten, waar onder ook de 
Predikant zijn vrouw van onzen dorpe zich bevond. 
Werden wij onverwacht door eene bende rustverstoorders aangerand, 
waarvan een hoopje aan de westkant van het huis gingen en in het voorbij 
gaan zeiden onder voeten en tevens verscheidene slaagen deeden op de 
vensters nouwelijks had men dit gehoord of men hoorde eene stem voor de 
deur; waar zijt gij Jan Rinderts, waar zijt gij nu. 
En met eens kwam er een bons op de deur, en daar hij niet te huis was, was 
het onmooglijk hem te antwoorden, waar op de vrouw en haare zoons naar 
de deur gingen toen was daar Geert Sipkes en Johannes Harmens, waarop 
wij hun vraagden wat wille gij? Geert Sipkes antwoorde waar is uwe vader! 
Die moet er uit! Die heeft gezegt tegens mijne vrouw dat ik een rebelmaker 
was tegens het van Oranje om dat ik geen wagt wilde doen. 
Maar wij zeiden wat onze vader gezegt heeft weeten wij niet, maar dat gij 
geen wagt wildet houden is ons wel bekend, en indien gij iets op hem hept 
te zeggen verzoeken wij dat gij op een Andre tijd eens weer komt thans is 
hij niet te huis. 
Toen begon hij heviger en riep hij zal er uit al waar hij de Duivel ook! En 
met eens Bons! Bons! Op de deur.Toen wierpte de vrouw de deur op het 
slot, toen was het op alle de vensters en deuren maar Bons! Bons! Enz. en 
riepen luidkeels kom er uit nu, kom er uit maar gij Duivels, waar zijt gij nu 
met uwe Gauwdiefstekaaten en laden Geweerten gij valsche bliksems, kom 
er uit maar als gij moed bezit, en telkens ging het bons! Bons! Enz.  
De vrouw en die van de Predikant waren zeer beangst en er op uit om een 
schuilplaats te zoeken om hun leven te bergen….. 
Toen vraagde een van de zoons aan hun of dit nu het oogmerk was van 
onzen Souvereinen Prins van Oranje en Nassauw zoo te handelen? 
Ik meende zeide hij dat vreede en eendragt de bedoeling waare om ons 
vadeland te helpen en te herstellen, maar dat wilden zij niet horen 
misschien hebben zij andere bedoelingen gehad hierop zijn na ongeveer 
een half uur geduurt te hebben weggegaan dit alles is voorgevallen aan het 
huis van Jan Rinderts Hulshoff te Suiderhuisterveen in het jaar 1813 
ondertekend door B. J. Hulshof. 
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De brief van de de Predikant van de Doopsgezinde Gemeente van 
Surhuisterveen Ynze Ypes van Reen van den 15e December 1813,  
 

Aan de Maire de heer Bonhomme 
Mijn Heer 
Wij leven hier in een grote vrees, de bedreigingen en verwijtingen die men 
doet zijn onbeschrijflijk, men heeft het op de Ingezetenen onzer gemeente 
gemunt onder de naam van de Patriotten te vervolgen, vreeze en geloof ik 
dat men eigenlijk door Religie haat gedreven , onze Gemeente den bodem 
dreigt in te slaan, en onzen Godsdienst, dier ons zoo dierbaar is, als het 
leven, van deze plaats zoekt te verbannen. 
Van hier is het, dat men a.s. Zaterdag wederom eenen optogt gedenkt te 
doen, met de vlag, waarbij men in het wit zal gekleed gaan, en de 
zoogenoemde Patriotten eene beurt geven. 
Dit werk doet men Zaterdags in des Nachts, omdes Zondags alles in de war 
te doen zijn en dat het om plunderen te doen is, kan men duidelijk hier uit 
af leiden, men zegt het is op de Patriotten gemunt maar juist, harde 
Patriotten, die arm zijn doet men hoegenaamd geen last. Indien ik bij Uwe 
Edele ware konde ik meer vertellen dan schrijven, Nu Mijnheer, Onze vrees 
is niet te beschrijven, Onzen nood in dringende, het gevaar is groot. 
Maak, dat wij voor a.s. Zaterdag goede, vertrouwde Kozakken hebben, men 
kan daar bij ook vertrouwde Burgers wapenen, en zij kunnen Uwe Edele 
ook van dienst zijn, waarom zullen wij langer in benaauwtheid leven daar 
zijne Hoogheid den Heer Prince van Oranje en Nassau regt verschaft, alles 
vergeven heeft en vermaant de handen in eene te slaan, waar toe wij Ook 
van harte bereid zijn. 
Op uwe welwillendheid mij verlatende troost ik mij reeds op voorraad op 
de aankomst van gewapende Militairen voor Zaterdag, zie niet tegen de 
kosten aan, dat is niets, indien wij maar veilig kunnen zijn, mijn 
compliment en Hartelijke groeten en dat van mijnen vrouw, die reeds 
zoveel van de zwarigheden geleden heeft, door schrik en neusbloeding, aan 
uwe edele en aan mevrouwe Faur getekend te Zuiderhuisterveen den 15e 
December 1813 in haast geschreven. 
 

N.B. Wees zo goed 
dat van dezen brief 
niets uitlekt; ook dat 
uwe meid Baaije 
daar niets van komt 
te weten anders is 
het aanstonds op 
het (dorp?) bekend. 
(Ondertekend door 
de Maire 
Bonhomme) 
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Bron: 
Invt. nr. 6622 stuk 2073 d.d. 13-12-1813 
 
NB 
Dit voorval wordt ook besproken door W.Tsj. Vleer in zijn boekje “Rare 
kostgangers in de gemeente Achtkarspelen”, bladzijde 15-19. Zie voor de 
afloop van deze zaak aldaar. 
 
 

 

VONDST  VIA 
 
(Hans Zijlstra) http://www.earlydutchbooksonline.nl/ 
Google:  
Alphabetische beschryving van byna agt honderd stokoude menschen 
 

A L P H A B E T I S C H E 
B E S C H R Y V I N G 

V A N 
BYNA AGT HONDERD 

S T O K O U D E 
M E N S C H E N, 

DIE EEN EEUW, EN DAAR OVER BE 
LEEFT HEBBEN MET DE TYD 
WANNEER GESTORVEN EN 

OVERLEEDEN ZYN 
ALS MEDE 

DERZELVER BYZONDERE LEEVENSWYZE 
ONTMOETINGEN, HUWELYKEN, 

KINDEREN, ENZ. 
 

Te L E E U WA R D E N  
 

Gedrukt by JOHANNES SEYDEL, Boekverko 
per op den hoek van de Koningftraat, 1785 

 
Daarin op blz. 13 iemand uit onze regio: 
Giliam Hanfes, overleed den 2 Oktober 1753 te Metslawier in Vriesland, in 
den ouderdom van 104 jaaren. Was geboortig van Coeverden. Dezelve heeft 
tot 't laatfte van zijn leven zijn volkomen verftand gehad , en was nog zoo 
fterk van gezigt, dat hij een speld op den grond kon zien leggen. Hij heeft 14 
jaaren voor Koetzier gedient bij den Grietman Ulbo Baron van Aylva te 
Holwert. Deze Giliam en Lutske Alberts van der Meulen, hebben gehad te 
Leeuwarden het 1fte Huwelijks-gebod den 20 A p r i l , het 2de den 27 dito, 
en 't 3de den 3 Maij, en is den 3den hier af attestatie gepasfeert. 
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DIACONIEREKENINGEN:  
CRYPTISCHE OMSCHRIJVINGEN 
 
Piet de Haan (  
 
De Diaconierekeningen van Hervormd Holwerd [1748-1900] en Hervormd 
Dokkum [1795-1856] vormen een rijke bron waarin een stukje samen-
leving in boekhoudkundige vorm voorbijkomt. Soms wordt er in de 
rekeningen gebruik gemaakt van een woord of begrip waarvan de juiste 
betekenis nu niet altijd meer bekend is.  
Omdat de diaconierekeningen van zowel hervormd Holwerd als van 
hervormd Dokkum niet alleen gefotografeerd maar ook gedigitaliseerd zijn 
kan nu op trefwoord gezocht worden. Persoonsnamen b.v. kunnen ook 
alfabetisch gerangschikt worden waardoor betalingen of ontvangsten aan 
één en dezelfde persoon duidelijk worden.  
Ongetwijfeld zullen tussen de oplossingen van de hierna volgende 
cryptische omschrijvingen fouten zitten. Maar schroom niet om kritische 
opmerkingen of verbeteringen op te sturen. Alle verbeteringen en 
aanvullingen zijn welkom. 
Om mee te beginnen een ogenschijnlijk wat vreemde betaling door de herv. 
diaconie van Dokkum. 
 
Dokkum, 3-12-1824. Betaling voor een jagtgeweer 
Volgens het woordenboek der Nederlandse taal is Jachtgeweer o.a. een 
bijnaam voor de luizenkam. 
 
Holwerd, 14-6-1769. Betaald aan Pijtter Jans wegens hoepslaan 
van de balie tot gebruik van de Beijer 
Het gebouw De Beijer was van de hervormde diaconie en de bewoners 
woonden zelfstandig in een eigen kamer. Er was natuurlijk geen balie met 
een receptioniste. Rangschikken we de persoonsnamen alfabetisch dan zien 
we vijf jaar later op 7-6-1774 bij de Pijtters: Aan Pijtter Jans Kuijper 
voor het hoepslaan aan een vat in de Oude Beijer. Deze vermelding 
is tevens de oplossing van de eerste vraag. Een balie is namelijk een soort 
houten vat ook wel gebruikt bij de was en de hoepen zijn de ijzeren banden 
van het vat. 
 
Holwerd, 26-9-1788. Nog ontvangen voor een katuijl 
Katuilen zijn van muizen levende kerkuilen. Maar het is niet waarschijnlijk 
dat de diaconie een levende of ‘opgezette’ kerkuil in de verkoop had. Wel 
komt Katuijl een enkele keer voor in de betekenis van een soort kleine 
waterklep. Dat zou kunnen want de diaconie was verantwoordelijk voor de 
aanliggende weg en waterafvoer bij haar gebouwen. Maar waarschijnlijk 
moet het Catheijl in de betekenis van ‘wat roerend goed’ zijn. Een beetje 
roerend goed, vaak van een overleden weduwe of weduwnaar die steun van  
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de diaconie kreeg. De afspraak was dan dat na het overlijden de goederen 
naar de diaconie moesten gaan. 
 
Holwerd, 23-9-1789. Ontvangen van het verlotten eener vool in 
de klok.  
In de Holwerder herberg de [Gouden] Klok werd een veulen [vool = fôle is 
Fries voor veulen] verloot. Leden van de kerk steunden de diaconie ook wel 
in natura. De opbrengst van het veulen bij de verloting ging dus naar de 
diaconie. In 1790 b.v. een schaap en een kedde [paard] en in 1753 de vrucht 
van twee schapen.  
 
Dokkum, 27-5-1795. Bijtaald aan Pieter Geerts voor een nuwe 
sleutel tot de bos 
De bos is de Bus. Daarmee wordt de geld[bewaar]bus van de diaconie 
bedoeld. Pieter Geerts maakte vaker een sleutel voor de bos of bus en zal 
dan wel een smid geweest zijn. Dit gegeven helpt bij het oplossen van het 
volgende: Betaeld aan Peitter Geerts voor ’t maeken een neuiwe 
kaej voor de Stoelwensterke. Pieter Geerts maakte sleutels en dat klopt 
ook nu want kaej is het Friese woord voor sleutel. [stoel]Wensterke is het 
deurtje van de Bus [stoel]. Stoel kan namelijk de betekenis van waarde, 
som hebben. Stoelschat b.v. is hoofdsom, kapitaal. Een stoelrover is een 
rover van geld of afzetter. 
 
Dokkum, 3-10-1796. Een paar houiten hoelsken voor H. Klaezeis 
zijn zoen 
De zoon van H. Klaezis krijgt van de diaconie een paar klompen. In 
Dokkum worden de benamingen klompen, hoelsken en holsken door elkaar 
gebruikt 
  
Dokkum, 3-7-1797. Aan de bleikslaeger betald van weigens het 
stoelderen van een mandelige loeden goertte 
De blikslager werd betaald voor het solderen van een gezamenlijke loden 
goot.  
 
Dokkum, 6-11-1797. Betaald weigens zoelaries aan de buderie 
van Neike Meines bij het afleige aan brand en eijks zeittera 
Betaling aan de buren [buderie] voor brandewijn [brand] etc. bij het 
afleggen van Neike Meines. Wegens de burenplicht moesten de buren de 
overleden Trijntje Meines afleggen. Daar werd door de vrouwen meestal 
brandewijn met suiker bij gedronken. Betaling van afleggen, kist en 
begraven gebeurde hier door de diaconie. Zoelaries zal een verbastering 
zijn van Solaas [troost, verlichting] en Salarijs [betaling]. Dit komt in de 
Dokkumer rekeningen vaker voor. In de begraafboeken van Dokkum staat: 
4 december 1797, overleden Tryntje Mennes oud 72. [Neinke = Nynke = 
Trijntje]. Betaling voor aflegging en kistmaken is beide op 6 november en 
dat zal al enkele dagen na haar overlijden zijn. De vermelding in het  
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begraafboek moet dus niet overleden maar ‘begraven’ zijn. Vier weken na 
haar overlijden! 
Een variant hierop is in 1802: Betaald aan Pijtje voor onderhoud bij 
het solaties. Na het digitaal rangschikken op naam blijkt uit diverse 
betalingen dat Pijtje, de vrouw van Ide Wijbes, de zeg maar, thuiszorg is 
van de wed. van Sijmen Breider. Solatie is hier Solaas [troost, verlichting] 
Het begrip ‘Onderhoud’ zien we vaker maar dan in de vorm van hulp en de 
middelen daarbij. 
 
Dokkum, 26-5-1818. Aan de buiren van Lutsen Oenes haar 
grande van verteering 
Grand heeft in Noordoost Friesland de betekenis van kleine schelpjes of 
schelpengruis. De buren die de begrafenis van Lutsen Oenes moesten 
regelen krijgen echter geen schelpengruis als beloning. Grande of Granje is 
heeft hier de betekenis van  ‘wat iemand rechtmatig toekomt’.  Net zoiets 
als bij het eerder genoemde Salarijs [betaling] . 
 
Dokkum, 10-5-1808. Aan de gasthuismoeder voor lappen en 
naijen van twe oude broeders 
Het maken en naaien van de kleren van twee bejaarde mannelijke 
bewoners. 
 
Dokkum, 9-6-1809.  Tot rekt maaken van ‘t zelve vat 
Uit de rekeningen blijkt dat van Jan Egberts ten dienste van het Gasthuis 
een watervat gekocht was. En dat vat moest blijkbaar nog gerepareerd 
worden. Rec = te rece bringen = herstellen 
 
Dokkum, 18-7-1814. Voor een liefdegaaf aan een redik weduwe 
Redik is hier in de betekenis van:  redic = radic = radich =  zuinig, matig. 
Gezien de beschikbare geldmiddelen konden de diakenen niet met gulle 
hand uitdelen. Ze hielden de vinger aan de pols. Iemand die van de 
diaconie hulp kreeg kon beter wat zuinigheid uitstralen. 
 
Dokkum, 30-3-1822. Janke Holwerda een half beest jak 
In Dokkum waren geen halve beesten en zeker geen Yaks uit de Himalaya. 
Het gaat hier om een halfsleten [=gebruikt] nog in goede staat verkerende 
wijde vrouwenbloes. 
 
Dokkum, 4-4-1823. Betaald aan Josep de Jood voor een 
kalmoken beus ten dienste van Wiebe Ansches 
Kalmoken zou de volgende betekenissen kunnen hebben. 1] Kammelot, een 
stof van dierlijk haar. 2] Kammelot, oosters weefsel. 3] Een verbastering 
van het Franse camelote dat ook rommel kan betekenen. 4] Het Vlaamse 
Kammelot in de betekenis van: iets van mindere waarde. Beus [buis] heeft 
de betekenis van:  kiel, jas, bovenkledingstuk voor mannen. Vermoedelijk 
gaat het hier om een tweedehands [halfsleten] buis.  
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Dokkum, 8-9-1842. Een nieuwe galg voor Schermer.  
Cornelis Durks Schermer [overl. 30-3-1843] was geen misdadiger waarvoor 
een nieuwe galg opgericht werd. Hij had alleen last van een afzakkende 
broek en kreeg daarvoor een galg. In de betekenis van een draagband aan 
een broek, een bretel. Waarschijnlijk was Schermer niet echt armlastig. Er 
werd voor hem betaald aan het Fonds voor ziekte en dood te Kollum. Wat 
de kleding betreft werd er goed voor hem gezorgd. Opvallend vaak betaalde 
de diaconie voor de combinatie:  Schermer en Japikje de naaivrouw.  
 
Dokkum, 16-9-1839. Voor twee kinder ruften 
Ruften zijn luiers. Luiers worden door de pampers verdrongen. 
 
Dokkum, 21-12-1801. Betaalt aan de koopman Fedde Pittes voor 
12 testen weegen het gebruik in het verkant  
Een test is een vuurvaste aardewerken pot die met een gloeiend stukje kool 
erin in een stoof of komfoor geplaatst wordt. Het vierkant [fjouwerkant] is 
de ruimte in de kerk binnen het doophek waar de ouderlingen en diakenen 
zitten. Een variant hierop: Holwerd, 11-11-1821. Betaald 3/8  schuite 
turf aan den meester om daarvan vuur in de stoven in het hekje 
te bezorgen.  
 
Dokkum, 17-5-1842. Een ketting aan de baksaaker 
Ketting voor de aker [emmer] die men gebruikt bij de bak [regenwaterbak] 
 
 
Holwerd, 22-8-1749. Betaald voor een kind van Jarig Willems 
voor het overkleden van een overlijf voor de helft, de wederhelft 
brakende de armestaat met maakloon. 
Een overlijf is een kledingstuk, de wederhelft is de andere helft. Naast de 
kerkelijke diaconie bestond er de burgerlijke Armenstaat. Onder bepaalde 
voorwaarden werd verleende steun door beide instellingen gezamenlijk 
gedragen. Het Middelnederlandsch Handwoordenboek door J. Verdam 
geeft als één van de betekenissen van ‘braken’ o.a.: met iemand op en neer 
gaan, op een lijn gesteld worden. De dorpsarmvoogden en de diaconie 
betaalden dus gezamenlijk de steun. Zoals ook in 1754: Wegens gekochte 
huisgeraden voor de wed. van Broer Pijters te Marrum met de 
Armvoogden van Holwerd te gaar [in het Fries tegearre = 
tezamen]  
 
Holwerd, 19-5-1759. Betaald voor ‘t omroepen van de 
crediteuren van wijlen Joh. Jans wed. om de opschot van 
gedachte weduwe. 
Opschot heeft hier de betekenis van: voorschot van geld, lening. De 
crediteuren [schuldeisers] werden dus opgeroepen om zich te melden ivm 
de afwikkeling van de erfenis.  
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Holwerd, 18-6-1764. Het voldade van de coopschat van een huis 
staande en gelegen te Holwerd naast het diaconiehuis bij de 
toren wordende bij Jan Johannes bewoond en gebruikt bij wege 
van Niaarne nemsinge [= Niaarneminge] 
Voldade komt van ‘voldaad’ wat nakoming van verplichtingen; kwijting van 
een schuld; betaling van een (koop)som of voldoening kan betekenen. 
Het recht van Niaar is een naastingsrecht. Afkomstig uit de tijd van de 
Germanen. Het betekent dat het onroerend goed eerst aan de naastliggers 
of de familieleden aangeboden moest worden. Het gaat er hier dus om dat 
de diaconie gebruik gemaakt heeft van het Niaar recht [Niaarneminge] om 
het huis te kopen. Het te koop staande huis stond immers naast het 
diaconiehuis bij de toren. Dat Jan Johannes het bewoonde is alleen van 
belang om de locatie van de woning te bepalen. Immers, het kadaster en 
huisnummering bestonden toen niet.  
 

Holwerd, 13-10-1764. Betaald voor twee schaft arbeid van hout, 
steen en kalk op de wagen te zetten 
Het Friese skoft kan o.a. betekenen: deel van dag, dat niet door een 
rustpauze wordt onderbroken. Maar ook skoft als rust-, schafttijd. Het 
Oudnederlands kent schof als een vierde deel van de werkdag. De betaling 
van deze rekening zal voor twee delen van de werkdag zijn.  
 

Holwerd, 10-6-1771. Betaling voor een reed steen en een reed 
leem aan het huis dat Gerben Gerbens bewoond 
Reed kan de betekenis hebben van onverharde weg, wagenpad. Maar ook: 
‘het rijden, de rit, de reis met paard of voertuig’. Beide betekenissen zouden 
van toepassing kunnen zijn.  
 

Holwerd, 23-6-1774. Aan een armevrouw gegeven die haar man 
verloren had met een smak 
Mogelijk is de man met een 
smak neergevallen en 
daaraan overleden. Een 
Smak is echter ook een oud 
nederlands scheepstype dat 
ook veel op de Baltische 
landen voer en dat lijkt meer 
voor de hand liggend. In 
Holwerd waren er in 1774 
meer van dit soort 
betalingen. Aan een mans-
persoon gegeven die zijn 
schip verloren had. Aan 
een varenspersoon ge-
geven die het schip 
verloren hadde.  
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Holwerd, 1-1-1898. Onder de post: Geneeskundige hulp en 
versterkende middelen  van 4 febr - 19 mei:  betaling voor  7 sn. 
eieren 
 
Vanaf 1898 worden er regelmatig eieren aan de armlastigen verstrekt. Sn. 
is de afkorting van het Friese snies of het Hollandse snees. Het betekent 
een twintigtal meestal eieren. 
 

Dokkum, 28-10-1809. Betaalt voor de wed. Jan Louwes wegens 
het lossen van een ongemaakt hemd dat zij in de lommert of 
bank van lening had verzet 
De diaconie betaalde aan de Lommerd voor het hemd van de wed. Jan 
Louwes. Ongemaakt is waarschijnlijk een verbastering van het Friese 
ûngemakke. Eén van de betekenissen van ûngemakke is hersteld. Het zou 
dus om een tweedehands hemd kunnen gaan. 
 

Dokkum, 12-8-1795. Betaald voor het maken van een raamt op de 
Duivematte horende aan J. Sijbes 
Raamt is een verbastering van Friese ‘ramt’ [raamwurk] dat raamwerk 
betekend. Matte is Fries voor [dieren]verblijf. Een Duivematte is een grote 
duiventil.  
 

Dokkum, 27-12-1790. Betaald voor een nieuwe stoel in het 
schapehok 
Hoewel de Caritas [diaconie] boeken van de 
Rooms Katholieke Kerk van Dokkum niet 
gedigitaliseerd zijn, is deze wat vreemde 
omschrijving uit de Caritas boeken te mooi om 
niet als voorbeeld te kunnen dienen. Het is niet 
waarschijnlijk dat er betaald werd voor een 
nieuwe stoel ten dienste van een houder van 
schapen. Hoewel? De betaling is wel net na het 
kerstfeest. De levering van de stoel dus net 
daarvoor. Er zijn verschillende mogelijk-heden.  
1]  Het schapenhok zou iets met de kerstfeest te 
maken kunnen hebben. 
2] Het schapenhok is de bijnaam voor een 
ruimte in de kerk of de kerkekamer en daarvoor 
is een nieuwe stoel nodig. Of stoel in een 
bouwkundige betekenis.   
3] Het schapenhok beschouwen als een gebouw[tje]. In de diaconie-
rekening komen regelmatig reparaties aan gebouwen voor. Maken van 
kozijn en deur met spijkers, een hangslot, geleeferd ijzerwaaren aan oude 
gebouwen etc. Een nieuwe stoel in de betekenis van stoelhaak past hier 
naadloos bij. Een stoelhaak komt in de muur of kozijn en aan de stoelhaak 
draait d.m.v. deurbanden de deur of het raam  [komt ook wel voor als: 
betaling voor deurbanden en haken] 
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De volgende betalingen blijven raadsels 
 
Dokkum, 7-1-1839. Voor een liet plaats van T. Smedema. ƒ0,87 ½  
Deze betaling komt slechts éénmaal voor in de rekeningen. In de 
kerkbanken verhuurboeken van de Ned. herv. Kerk van Dokkum:  Tjerk 
Smedema ƒ1,75. Dit is twee maal de diaconiebetaling. Is liedplaats een 
speciale, mogelijke goedkope zitplaats in de kerk? 
 
Dokkum, 29-8-1814. Bet. aan Jan J. Bonga voor een pan glas op ’t 
kerkhof 
De Bonga’s in Dokkum zetten [plaatsten] tientallen jaren het glas in de 
diaconiehuizen. 
 
De hierna vermelde bronnen zijn gebruikt om de cryptische 
omschrijvingen te kunnen ontrafelen. 
Hulpbronnen zijn o.a.: 
-Verzameling van Trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, 
Trouw- en Begraafboeken en andere Genealogie bronnen van André 
Dumont   http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html  
-Obe Postma, oude boerenwoorden door Philippus Breuker [ed.]   
http://www.obepostma.nl/Boerenwoorden.html 
-Middelnederlandsch Handwoordenboek door J. Verdam. 
-Etymologisch Dialectwoordenboek van Prof.dr. A.A. Weijnen. 
-Historische woordenboeken op internet. http://gtb.inl.nl/ 
 
 

‘DOOD BIJ DE MOLEN’ 
 
Piet de Haan (  
 
Op 29 september 1748 wordt in Dokkum het huwelijk van de soldaat 
Anthoon Alebregh met Deddtje Johannes bevestigd [trouwregister 
Hervormde gemeente Dokkum 1743-1755] Zij komt uit Dokkum en 
Anthoon is afkomstig uit en geboren in de Elzas. Anthoon Alebregh komt 
ook voor als Antonius Alberichts of Antonij Albrecht. 
Ze laten zeker drie kinderen in Dokkum dopen: Margarita, 14 augustus 
1752, in de R. K. Kerk. Grietje, 2 maart 1757 in de Hervormde Kerk. De 
soldaat wordt dan genoemd als opperman. Het derde kind is Johannes. 
Zijn doop op 27 juli 1755 is ook in de Hervormde kerk.  
 
Het derde kind Johannes 
Op 4 december 1785 is in de hervormde kerk van Dokkum de bevestiging 
van het huwelijk van Johannes Anthony Albragt afkomstig van Dokkum en 
Grietje Hanses ook uit Dokkum afkomstig.  
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Het echtpaar blijft in Dokkum en laat drie kinderen dopen. Anthonij geb. 
21 april 1786, Hans geb. 28 januari 1788 en Daniel geb. 7 februari 1790. Het 
beroep van Johannes Anthonij is onbekend.  
Grietje Hanses zal al op 7 januari 1794 op 37 jarige leeftijd in Dokkum 
overlijden. De overlijdensgegevens van Johannes Anthonij zijn via Tresoar 
als volgt: 
Dokkum overlijden/begraven 1801 
Begraven: Johannes Anthony 
Datum   : 2 januari 1801 
Opm.    : Dood bij grote molen 
Herv. gem. Dokkum, register van graven en begraven aan de oostzijde van 
de kerk, 1760-1828 
  
De vermelding ‘dood bij de molen’ is als opmerking geplaatst. De 
werkelijke tekst is langer en luidt:  
“ Den 2 januari Joh. Anthonij begr. deselve heeft ’s daags te voren de 
nieuw jaars wenzen door de stad gedaan sijnde ’s morgens in de stal bij de 
Grote molen dood gevonden en dien selfde dag begr. “ 
Deze tekst is na te lezen op de site van Anton Musquetier onder 
kerkarchieven.[Begraafboeken herv. kerk Dokkum Toegangsnr 27 Inv 145 
Dokkum blz 198]  
Johannes Anthony was dus te nieuwjaars wensen geweest. Schoorsteen-
vegers, straatvegers en nachtwakers, turfdragers etc. verkochten hun beste 
wensen aan eenieder die het maar horen wilde. Een beetje zoals de 
krantenbezorgers tegenwoordig wel doen. 
Op de genoemde site van Musquetier onder de losse stukken in de 
kerkarchieven van Dokkum staat echter nog een opmerkelijk verhaal over 
Johannes. [Site Anton Musquetier Toegangsnr 27 Inv 147 Dokkum blz 18]  
 “1801. Op den 3 januarij kwam er een gerugt als dat Joh. Anthonij weder 
leefde en met de voeten in de kiste schopte. Waar op dezelve op order van 
de Presid. G. Riemersma is uit het graf genomen en de kiste geopent. 
Vervolgens na het Weeshuis gebragt en aldaar nakent uitgekleed, bij het 
vuur gelegd, maar siet hij was en bleef dood. Dus is avonds weder 
begraven.”  
 
Zowel in de Dokkumer herv. diaconierekeningen als in de R. K. 
Caritasrekeningen is geen hulp aan Johannes Anthonij of aan zijn vrouw 
Grytje Hanses of de kinderen gevonden. 
Een opmerkelijk verhaal. Het zou mooi zijn als dit verhaald aangevuld kan 
worden. Wat voor beroep had Johannes Anthonij en hoe liep het met de 
kinderen af? Wie vult dit verhaal aan?? 
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