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In 754 werd in onze contreien de missionaris Bonifatius een kopje kleiner gemaakt door onze oerpake’s.  Sindsdien is alles rond zijn 
dood omgeven met een mysterie. Het begint al met de plek van de moord. Dokkumers laten zich er op voorstaan dat het toch echt 
hun stad was waar de latere heilige voortijdig zijn laatste adem uitblies. Ben ik blij dat ik in Holwerd woon… Okee, dood is dood.  
Een tikje plaatsvervangende schaamte was op zijn plaats geweest, maar het is natuurlijk allemaal wel erg lang geleden. Misschien 
is daarom wel er in Dokkum geen spoor van schaamte. Integendeel: in slijterijen is tegenwoordig Bonifatiusbitter te koop en dezer 
dagen was de opvoering van een nieuw Bonifatiusspektakel. Ik zal onze kennissen in Fulda eens skypen of ze willen kijken of Boni-
fatius zich al in zijn graf heeft omgedraaid. Dat is namelijk te zien. In zijn sarcofaag zit een luikje. Ook weer bedoeld voor de heilig-
verering. Als je het object van verering ziet, is de aanbidding des te sterker. Bonifatius; heel de stad Dokkum heeft haar bestaan aan 
de Moord te danken. Zonder Bonifatius was Dokkum een dorp gebleven.  Tsja, dat is natuurlijk wel iets om dankbaar voor te zijn!

Meteen na de Moord startte die heiligverering al. In het spoor daarvan trokken vele gelovigen naar de Moordstad om de plek te 
aanschouwen. Dokkum groeide en groeide. In de eeuwen na z’n dood verschenen diverse hagiografieën, een duur woord voor 
heiligbeschrijvingen. Net als vandaag de dag werd de werkelijkheid daarin rooskleurig beschreven. Er wordt zelfs gerept over 
wonderen. Een paard dat zijn achterbeen uit de grond trekt, waarna vervolgens een bron ontspringt. Je moet het maar geloven. 
De werkelijkheid is dat in Dokkum tamelijk zuiver water ontsprong. Dat water was de basis voor bierbrouwerijen waarvan Dokkum 
in het verleden een behoorlijk aantal kende. Geen wijwater dus, maar bier... 
En dan die andere: Bonifatius kreeg volgens de legende ooit geen brood van de bakker, terwijl hij toch best wel honger had. Uit 
wraak veranderde hij broden in steen. Leuk is toch even anders.  Bonifatius, wat is er toch wat met je rondgezeuld. Okee, je hebt 
het er zelf enigszins naar gemaakt. Het leven was hier goed. Tot jij kwam. We aanbaden in heidense tijden een grote boom op It 
Heechje bij Wetsens, zo heeft de Dokkumer paragnost Jack Zitman ooit eens persoonlijk vastgesteld, en dan kom jij ons zomaar 
een ander geloof opdringen. Het was een moetje, want je had soldaten bij je. Logisch dus dat we hier met behoorlijk wat wrevel 
bleven zitten. En of je nu vermoord bent omdat je onze Goden beledigde of omdat wij simpele zielen dachten dat in je reiskoffers 
veel goud was te vinden - wat later voor ons waardeloze boeken bleken te zijn - we zullen het nooit weten.

Bonifatius raakte na de reformatie in onze contreien wat op de achtergrond. Begin vorige eeuw ontstond een revival, dankzij de 
pater Titus Brandsma, grondlegger van het Bonifatiuskapel in Dokkum. Het waren de hoogtijdagen van het katholicisme in onze 
stijve gereformeerde streken. Van heinde en verre kwamen gelovigen op Bonifatiusbedevaart. Op de fiets natuurlijk. Honderden 
katholieken; het moet een machtig gezicht zijn geweest. Priesters, pastoors en ander gelovig volk. Tijdens de fietspelgrimage, een 
soort voorloper van de fietselfstedentocht, ging het regelmatig fout. Tijdens de tocht werd de rozenkrans gebeden. Met de krans 
rond het stuur, met ongeveer om de drie meter een schietgebedje. Soms gebeurde het dat tijdens al die schietgebedjes het koord 
knapte en de kralen over de weg rolden. Aanwonenden raapten ze later op. Sommige bewaren ze nog steeds in een doosje.  Soms 
vielen de biddende gelovigen met fiets en al over elkaar heen. Te devoot gedrag is dus best wel riskant, zoveel is duidelijk.

De erfenis van Titus Brandsma raakte in het vergeetboek. De zo mooie Romaanse  kapel en park veranderde in een stukje wildernis, 
een ecologische zone heet dat tegenwoordig. De verwildering vierde hoogtij, totdat een nazaat van Brandsma op de voorpagina 
van de Telegraaf beweerde dat zijn dochter door onderdompeling in de Bonifatiusvijver was genezen van kinkhoest. Heel Dokkum 
stond meteen op de nationale kaart. Drommen mensen kwamen het wonderwater bekijken dat toen nog in een smerige dobbe 
lag met een laag kroos. Wetenschappers wezen het gebruik van het water af; er zaten te veel schadelijke bacteriën in, zo citeerde 
de Dokkumer Courant een Groninger onderzoeker. Volgens de wetenschap kon je er goed ziek van worden. Ernstig zieken, die 
niks meer te verliezen hadden, lieten zich echter niet van de wijs brengen.  Zo meldden zich soms om drie uur ’s nachts zieken bij  
pastor Peters op zoek naar bronwater, hun laatste reddingsboei op aarde… Bussen vol zuiderlingen kwamen Bonifatiuswater halen. 
Het park trok niet alleen meer  gelovigen, maar ook steeds meer toeristen. Het wonderwater was in den beginne slecht bereikbaar. 
Doodzieke patiënten konden niet bij het water, gleden er soms onbedoeld in en kwamen er amper weer uit. Er werd een gesub-
sidieerde onderdompelingsplek gecreëerd, compleet met leuning en trap. Ook het verwilderde park kreeg een enorme facelift.

Grote aantallen zieken en toeristen komen er intussen al lang niet meer. Wonderlijke genezingen bleven uit. Je kunt nu naar de 
bron lopen zonder dat vrijwel continue water wordt getapt. Dat  tappen kan nu op elk moment. Halsbrekende toeren aan de rand 
van vijver met kroos zijn ook niet meer nodig. Een kraantje openen in het park volstaat, met dank aan waterleidingbedrijf Vitens.
De betovering van de Bonifatiusbron is verbroken, al kan morgen natuurlijk sprake zijn van een nieuw wonder. Je moet niets uit-

sluiten. Het accent ligt nu op cultuur. Da’s mooi, wat zeg ik? Da’s geweldig. Cultuur is van en voor iedereen! 
Bonifatius is in de huidige opleving geen katholiek representant meer, maar een spiritueel verbinder voor 
iedereen. Geweldig, die nieuwe musical. Na thuiskomst heb ik er meteen een Bonifatiusborrel op genomen!
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DOKKUM  MOORDSTAD

JE MUTTE MAR HOARE...

door  ALE  HANSMA
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Als ik dit schrijf is zojuist de voorjaarsbijeenkomst van onze vereniging geweest. Door de bestuurs-
wissel op zaterdag 14 april ben ik algemeen lid (met een PR-taak) geworden. Dit is direct mijn eerste 
activiteit in deze hoedanigheid. Ik zal mij eerst even voorstellen, voor wie mij nog niet kent:
Ik ben Arjen Dijkstra, 37 jaar en ik woon in Nes (Dongeradeel). Ik werk bij de Dienst Regelingen van 
het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ik houd mij hier bezig met het dier-
register I&R. Wellicht zegt dit u niet veel, maar om een klein tipje van de sluier op te lichten: het heeft 
te maken met die gele oorfl appen die je bij koeien in de oren ziet. Daarachter zit in een wereld van 
informatie. Kijk maar eens op: http://www.hetommetje.nl/cms/index.php/eureka/46-eureka/3855-

een-gevonden-oormerk. 
Ik ben al enige jaren lid van de vereniging. Af en toe schrijf ik voor De Sneuper en ben ik betrokken bij 
het Mairieproject. Op de dinsdagavond werken wij op het streekarchief aan een digitale index op de 

archieven van de mairies (zeg maar gemeentes) in Noordoost-Friesland uit de periode 1811-1816. Heel verrassend om de over-
eenkomst te zien tussen de overheidsorganisatie in de tijd van Napoleon en nu!  Maar genoeg over mijzelf. 

LEDENDAG 14 APRIL 2012
Wat speelt er allemaal op bestuurlijk gebied? Op de 
drukbezochte ledenvergadering namen wij afscheid 
van Henk Aartsma als bestuurslid.  Vanwege zijn staat 
van dienst is hij benoemd tot erelid van onze vereniging. 
Ook Otto Vos, die zich jarenlang heeft ingezet binnen de redactie van 
de Sneuper, hield op met dat werk. De redactie heeft hem het erepredikaat 
‘Redactielid van Verdienste’  toegekend. Ook mochten wij tijdens de bijeenkomst 
het 500e lid verwelkomen: mevrouw Y. van de Beek uit Oenkerk. Het spande erom wie 
het 500e lid zou worden. Omdat de laatste aanmeldingen op dezelfde dag vielen, moest zelfs 
gekeken worden naar het tijdstip van aanmelding! 
Zoals bekend is de website vernieuwd en te vinden op het adres www.hvnf.nl. Jaap Sip Faber 
beheert de website. De Sneuper is - zoals u heeft gemerkt - ingrijpend vernieuwd.  We hebben 
een ANBI-status, het aantal leden groeit nog steeds en de vereniging vernieuwt. Om in huidige 
modetermen te spreken: de Historische Vereniging Noordoost-Friesland is ontwikkeld naar De 

Sneuper 2.0!  Aan het bestuur de taak om samen met de redactie deze positieve situatie te be-
houden en verder uit te bouwen. Ikzelf heb er zin in om hier de komende jaren aan te werken.

SCHENKEN AAN DE VERENIGING
Op 9 april viel de beschikking van de Belastingdienst op de mat bij onze penningmeester: de vereniging is erkend 
als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als organisatie die het algemeen belang dient, hoeft zij geen schenk-
belasting te betalen over uw gift. Ook betaalt een ANBI geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Hierdoor 
wordt het gunstiger voor u om onze vereniging fi nancieel te steunen.  Vorig jaar heeft iemand zijn archief nage-

laten aan de vereniging. Het heeft het bestuur enige moeite gekost om dit op de goede manier in ontvangst te nemen. 
Daarom is er een procedure ontwikkeld om het schenken van materiaal aan de vereniging in goede banen te leiden. Wilt u ook 
materiaal nalaten of schenken aan onze vereniging? Regel dit dan goed. De bestuursleden kunnen u hierover nader informeren.

NAJAARSBIJEENKOMST
De najaarsbijeenkomst staat gepland in oktober en zal plaatsvinden in de omgeving van Engwierum. Samen met ons lid Gerard 
Mast wordt het thema voor deze bijeenkomst uitgewerkt. In De Sneuper 107 zal de defi nitieve plaats en tijd worden vermeld.
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VAN DEBESTUURSLID

BESTUUR VERENIGINGSGEGEVENS

door  ARJEN  DIJKSTRA
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de Sneuper, hield op met dat werk. De redactie heeft hem het erepredikaat 

Zoals bekend is de website vernieuwd en te vinden op het adres www.hvnf.nl

een ANBI-status, het aantal leden groeit nog steeds en de vereniging vernieuwt. Om in huidige 
modetermen te spreken: de Historische Vereniging Noordoost-Friesland is ontwikkeld naar 

!  Aan het bestuur de taak om samen met de redactie deze positieve situatie te be-
houden en verder uit te bouwen. Ikzelf heb er zin in om hier de komende jaren aan te werken.
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EEN GOED GEVULDE KOPIJ-PORTEFEUILLE, MAAR... 
De tweede De Sneuper in kleur ligt al weer voor u en het was niet moeilijk 
om er opnieuw iets moois van te maken, want onze kopij-portefeuille is 
gelukkig nog steeds behoorlijk gevuld.  Desondanks is de redactie op zoek 
naar vooral korte bijdragen en artikelen van leden met een lengte van één 
of anderhalve bladzijde of zelfs korter. Misschien een mooie foto met een 
verklarende tekst van een halve bladzijde of een vraag bij uw onderzoek? 

Veel kopij bestaat namelijk uit grote en uitgebreide artikelen, soms met wel 
tien of meer pagina’s tekst. Die nemen zo’n groot deel van ons blad in be-
slag, dat de redactie besloten heeft deze bijdragen in twee of meer delen te 
knippen om de inhoud van De Sneuper zo gevarieerd mogelijk te kunnen 
houden. Voor grote artikelen geldt zelfs een wachttijd van minimaal twee of 
drie Sneupers, maar korte bijdragen kunnen eerder opgenomen worden.  

AFSCHEID VAN OTTO VOS 
Tijdens een gezellige redactievergadering in huize-Vos aan de Wilgenlaan 
hebben we in maart afscheid genomen van Otto Vos als nestor van De 
Sneuper-redactie. Een man die zijn sporen in het zwart-wit-tijdperk van 
ons verenigingsblad méér dan verdiend heeft. Vanaf het begin in 1987 
was Otto actief in werkgroepen en de redactie. Vandaar dat hij tijdens 
de ledendag op 14 april j.l. werd onderscheiden als ‘Redactielid-van-

Verdienste’. Een speciale cover-nieuwe-stijl werd hem daarbij als blijk 
van onze grote waardering overhandigd. Otto bedankt voor je inzet!

PRESENTATIE EERSTE DE SNEUPER IN KLEUR
De presentatie van de eerste De Sneuper in kleur op dinsdag 20 maart in het oude stadhuis van Dokkum leverde een mooi 
plaatje op van een trotse voorzitter Haije Talsma en een bijna complete redactie (Hans Zijlstra was speciaal overgekomen uit de 
hoofdstad, maar Piet de Haan was nog op het werk) rond burgemeester mevrouw Marga Waanders, die het eerste exemplaar in 

ontvangst mocht nemen en prompt toezegde lid 
van onze vereniging te worden. Op de achtergrond 
de twee schilderijen die centraal staan in - en op de 
omslag staan van - ons eerste en tweede nummer 
van het verenigingsblad De Sneuper in kleur. 

BARON  VAN  AYLVA-SPECIAL
In deze De Sneuper namelijk opnieuw een ‘hoofd-
artikel’  van de hand van Hans Zijlstra, die na het 
mysterie van  ‘De Maaltijd te Dokkum’  nu ook de 
geheimen rond  ‘De Man met de blote Buik’  ont-
rafelt. Deze Hans Willem baron van Aylva was 
een prominente Dongeradeler, over wiens naam 
tijdens het vooronderzoek al zoveel discussie ont-
stond, dat Hessel de Walle gedetailleerd onder-
zocht hoe we die familienaam moeten uitspre-
ken. Hilda Bouta nam een kijkje op Van Aylva’ s 
kasteel te Neerijnen en klom daarna in de pen.

Naast deze Aylva-artikelen gelukkig ook nog ruimte voor andere bijdragen: Tine de Zeeuw voltooit haar onderzoek naar Sjoerd 
Folkerts Rypperda en redactielid Piet de Haan vond in de Diaconierekeningen een aantal interessante zaken rond de pomp. Vaste 
rubrieken zorgen voor een goed gevulde en gevarieerde De Sneuper. Bent u desondanks op zoek naar meer? Neem dan regelmatig 
een kijkje op onze website www.hvnf.nl en blog, waar u dagelijks ( ! ) wordt voorzien van actuele informatie over ons verleden!
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ALS REDACTIELID
AFSCHEID VAN OTTO VOS

door  WARNER  B.  BANGA
                 

DE

OTTO  VOS 
Redactielid-van-Verdienste

Officieel orgaan van de 
Historische Vereniging Noordoost-Friesland

SNEUPER

nummer 100
SPECIAL

losse nummers € 3,95

jaarvergadering    14  APRIL  2012

DE

Redactielid-van-VerdiensteRedactielid-van-VerdiensteRedactielid-van-Verdienste

HET 500-STE LID
Daar is dan het 500ste lid van onze vereniging!  Op de ledenvergadering werd ze door de voorzitter in de bloemetjes gezet:

Nr. 500 Mevr. Y. van de Beek, 
Rengersweg 73            9062 EC Oentsjerk  

Onderwerp: Algemeen

FOTO:  WYTSE PYT  DE  JAGER
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HANS WILLEM BARON VAN AYLVA

DE MAN MET DE BLOTE BUIK
Tijdens de ledendag in oktober 2010 in Dokkum 
werden diverse excursies georganiseerd. Een 
daarvan was een rondleiding door het voorma-
lige stadhuis van Dokkum. Na binnenkomst kom 
je links in de hal waar diverse schilderijen hangen. 
Boven de deur hangt die van een man, waarvan 
de bode meldt dat hij ook wel de man met de 
blote buik wordt genoemd en dat hij een van Alva 
is. Het verhaal gaat dat Ferdinand Bol het schilderij 
heeft gemaakt. Op de vraag van een sneuper of de 
afgebeelde persoon familie is van de hertog Van 
Alva wordt aanvankelijk bevestigend gereageerd. 
Maar dat kunnen de aanwezige sneupers snel ont-
krachten. Het betreft hier natuurlijk een Van Aylva, 
van het adellijke Friese geslacht. 

Alleen de uitspraak van de achternaam levert al 
interessante discussies op. Simon Wierstra, kenner 
van de Friese adel zegt dat het is uit te spreken als 
Van Alua. Maar kenner van oude Friese inscripties 
en taalkundige Hessel de Walle beweert juist dat 
de naam gewoon als Aalva dient te worden uit-
gesproken. Ons nieuwe lid Oebele Vries, Oudfries 
deskundige aan de Universiteit van Groningen, 
meldde in eerste instantie dat ze allebei wel eens 
gelijk kunnen hebben. Hessel de Walle gaat hier 
nog met een apart artikel op in. Enfi n, welke Van 
Aylva is nu precies afgebeeld?
  
DATABASE VAN HET RKD
Bij een dergelijke vraag biedt de online database van het Iconografi sch Buro in Den Haag (gevestigd naast CBG en Nationaal 
Archief ), thans onderdeel van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), vaak uitkomst.  Daarbij moet wel 
bedacht worden dat slechts een deel van de collectie beschreven is en met foto in de database is opgenomen. Het betreft met 
name particulier bezit of bezit van overheden, dus niet of nauwelijks werk dat in museaal bezit is. Via http://ib.rkd.nl/ komt u in 
het zoekscherm van de database. Als zoekterm ingevuld: Van Aylva. Aangezien er veel leden van de familie Van Aylva geportret-
teerd zijn, levert dit direct enige pagina’s met resultaten op. Maar na enig bladeren herken ik het schilderij dat op deze pagina is 
afgedrukt. De volgende gegevens worden er bij vermeld :

DE  PORTRETSCHILDERIJEN VAN

PORTRET VAN  HANS  WILLEM  BARON  VAN  AYLVA

door  HANS  ZIJLSTRA
            

naam:    Hans Willem van Aylva  
geboortetitel:   Bn  (baron)
geboren:   1635 te Holwerd  
overleden:   te Leuven  
begraven:   1691  
ouders:    Hessel van Aylva en Elisabeth Althan (van Althau ?)  
gehuwd met:   Frouck van Aylva op 1658  
afmetingen:   112.00 cm (h) x 91.50 cm (b)  
kunstenaar:   Martin Mytens I  
gesigneerd:   gemerkt (dorso) toegeschreven  
identifi catie:   herkomst, vererving  
verblijfplaats:   openbare collectie  
naam:    Geldersche Kasteelen , Stichting  
plaats:   Kasteel Zypendaal, Arnhem (NL)  
nummer:   inv.4347  
eigenaar:   openbare collectie  
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naam:    Brantsen van de Zyp-Stichting  
achtergrond:   strijdgewoel, gordijn/draperie  
beschrijving:   militair

op achterzijde gemerkt M. Mijtens.
Zie ook IB 81909 een gewijzigde kopie of repliek

Herkomst: vererving Van Aylva > Van Pallandt; coll. Van Pallandt, Neerijnen; Brantsen van de Zyp-Stichting, in bruikleen aan Stichting 
Geldersche Kasteelen (inv.4347).  
Literatuur: Moes nr.245-2; F.G.L.O van Kretschmar, “Vreemde eenden in de bijt. Aantekeningen bij enkele portretten op kasteel Neerijnen”, 
jaarboek CBG 26 (1972), p.35 en afb.4 (abusievelijk aangeduid als mogelijk Joachim van Gendt, heer van Meinerswijk, 1621-1682, red.)

José van Geldorp, Afdeling Portreticonografie RKD, meldt: De identificatie van het portret als Joachim van Gendt door F.G.L.O. van 

Kretschmar is gedaan voordat hij op de hoogte was van het bestaan van de vrije repliek die de naam Hans Willem van Aylva draagt. In 

onze kaartenbak wordt op het fiche met de identificatie als Joachim van Gendt doorverwezen naar het fiche met de naam Hans Wil-

lem van Aylva. Beide fiches zijn geschreven in het handschrift van F.G.L.O. van Kretschmar, die de gehele collectie van kasteel Neerrijnen 

in 1971 heeft beschreven. Wanneer hij zijn identificatie heeft bijgesteld weet ik helaas niet. 

Beschrijving: commandostaf in rechter hand, linkerhand in de zij,lang golvend haar, snor; leren kuras a la romaine met schouder-
stuk in de vorm van een leeuwenkop, paars-rode geborduurde tuniek en rokje met blauwe en rode leren stroken, met goud-
galon afgezette zwarte schoudermantel met juwelen keten, rode gordel met zwaard op linker heup. Links achter een negerpage 
met helm in de hand. Op de achtergrond een half opgenomen gordijn waarachter rechts doorkijk op een tentenkamp. 
Bijgenaamd “De ontzachlijke Generaal”. Kolonel-commandant regiment Van Aylva (1659); generaal-majoor infanterie (1668);   
luitenant-generaal (1672), gouverneur van Coevorden (1683). 

EEN BIJZONDERE VONDST
Navraag bij conservator Steven Coene van de Gelderse Kastelenstichting levert echter een bijzonder ander beeld op en een in-
teressante vondst. Hij meldt: Helaas is dit niet het schilderij dat bij ons in de collectie aanwezig is ! Onder nummer 4347 hebben wij een 

ander schilderij geregistreerd waarvan ik  je op 15 december de foto stuurde. ( Over dit schilderij, hangende in Kasteel Ammersoyen, 
straks meer ). Het blijkt dat het RKD weliswaar een foto van het schilderij heeft, met mijns inziens de correcte beschrijving, maar dat 
onterecht gedacht wordt/werd dat het (nog) op Huis Zypendaal hangt. Hier is het hoofdkantoor van de Gelders Kastelen-stichting 
gevestigd. Steven Coene meldde eveneens dat het RKD daarom standaard vaak Huis Zypendaal vermeld ondanks het veel grotere 
bezit aan kastelen van de stichting. Dit doen ze ook omdat de schilderijen nogal eens verplaatst worden tussen de kastelen. Het 
door de RKD gefotografeerde schilderij lijkt dus echter zoek!

Daarentegen heeft de Gelderse Kastelenstichting, volgens Coene, in zijn database, nota bene onder hetzelfde inventa-
risnummer 4347 een ander, mij onbekend, schilderij opgenomen als: “Schilderij, portret Maur. Willem van Aylva (1630-1691).” 
Nu bestaat er helemaal geen Maurits of Maurice in de Van Aylva fami-
lie en zijn de genoemde jaren 1630-1691 typisch voor onze Hans 
Willem! Ook gezien de uiterlijke overeenkomsten denk ik dat dit 
schilderij dus ook een portret van Hans Willem baron van Aylva is.  

Het verdwenen schilderij intrigeerde mij.  Zou het toch op kasteel Nee-
rijnen hangen? En laat nu ons lid Hilda Bouta in het Betuwse Neerijnen 
wonen. Ze tipte mij de naam van de heer Robbie Dell’Aira, kenner van 
de historie van de kastelen Neerijnen en Waardenburg en beheerder van 
www.castele.nl. Na een telefoontje en enkele mails ging hij op zoek. 

En ja hoor, enkele weken later kwam hij met het goede nieuws dat een 
van de erfgenamen van de inmiddels uitgestorven familie Van Aylva 
het nog in zijn particuliere collectie in Groot-Brittannië heeft hangen. 
Rond 1971, toen kasteel Neerijnen verkocht werd, moet een deel van 
de inboedel, waaronder het portret van Van Aylva, met de erfgenamen 
mee naar de andere kant van het Kanaal geëmigreerd  zijn. Om privacy-
redenen vermelden we de naam van de huidige bezitter niet.

Zoals hiervoor opgemerkt wordt er ook verwezen naar IB 81909,  een 
andere beschrijving in de RKD-database (ook op het veld IB-nummer 
kan in de database gezocht worden). Hierbij is geen foto afgebeeld 
maar is wel een beschrijving van een schilderij beschikbaar waarop de-
zelfde Hans Willem van Aylva moet staan. Na het doorklikken op het 
nummer en het lezen van de tekst blijkt dat het hier om ons Dokkumer 
schilderij moet gaan!

tijdvak regenten en vorsten

HET PORTRET IN KASTEEL AMMERSOYEN, NUMMER 4347       

IN  DE  DATABASE VAN DE GELDERSE KASTELENSTICHTING
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De beschrijving betreft nl. het Dokkumer schilderij:
naam:    Hans Willem van Aylva  
geboortetitel:   Bn  
geboren:   1635 te Holwerd  
overleden:   te Leuven  
begraven:   1691  
ouders:    Hessel van Aylva en Elisabeth Althan   
gehuwd met:   Frouck van Aylva op 1658  
soort:    schilderij  
drager:    doek  
medium:   olie  
vorm:    rechthoekig  
afmetingen:   104.00 cm (h) x 82.00 cm (b)  
kunstenaar:    (niet ingevuld)
Voorstelling gedeeltelijk identiek met IB 32947 door Mijtens, mogelijk een kopie/repliek hiernaar. Herkomst: Art Market, 
Amsterdam (1953); Raadhuis Dokkum, gemeente Dongeradeel. Literatuur: A. Blankert, Ferdinand Bol, 1982, p.180 nr.162 met 
lit. (niet door F. Bol); De Dongeradelen, Monumenten voor Geschiedenis en Kunst, 1983, p.192 afb. Beschrijving: rechterhand 
op de heup, commandostaf in linkerhand, lang bruin haar, snor; harnas a la romaine, goudkleurige mantel met galon. Op de 
achtergrond rechts een gepluimde helm. Bijgenaamd “De ontzachlijke Generaal”. Kolonel-commandant regiment Van Aylva 
(1659); generaal-majoor infanterie (1668); luitenant-generaal (1672), gouverneur van Coevorden (1683)

DE AANKOOPGESCHIEDENIS VAN HET DOKKUMER SCHILDERIJ
Op 5 november 2010 sprak ik Pieter Fokkes Visser, oud-burgemeester van Westdongeradeel (1978 tot 1983) en Kollumerland 
c.a. (1983 tot 2001), die het schilderij wel kende omdat het ooit boven zijn bureau had gehangen in de burgemeesterskamer te 
Ternaard! Zijn voorganger Arend Egbert Hoving (burgemeester van Westdongeradeel van 1937 tot 1961) kocht het schilderij in 
1953/54. Uit een aantekening op een brief aan de gemeenteraad van Westdongeradeel blijkt dat op 28 december 1953 besloten 
is tot aankoop van het schilderij voor 2.060 gulden. De Amsterdamse Kunsthandel De Gier had het schilderij aangeboden, waar-
van op dat moment op basis van de expertise van Dr. H.P. Bremmer nog werd aangenomen dat Ferdinand Bol de schilder was!  

Het adres van die kunsthandel in Amsterdam, via online telefoonboek 1950: http://de-wit. net/bronnen/ tel1950/ : 37648 (het 
telefoonnummer) Gier, L.G.A. de, kunstexpos.kunstschild. teekenleer rest. enz., Heiligeweg 14, C (dit staat vermoedelijk voor 
Centrum, aangezien het een zijstraat van de Kalverstraat is. Momenteel is er een Seiko store in gevestigd). Op de Woningkaart 
van dit adres staat de naam van Louis G.A. de Gier, geboren in 1912, wonende met 1 mannelijk en 3 vrouwelijke personen op 
dat adres. Op 22 maart 1943 met de beschrijving Gv (vermoedelijk een verhuizing). De suggestie dat dit voor ’s-Gravenhage/ 
Den Haag staat is wat vreemd gezien de vermelding in 1953 van een Amsterdamse kunsthandel. De vraag is nog van wie de 
Kunsthandel het schilderij had aangekocht. Er is geen archief van hen aangetroffen in het Stadsarchief Amsterdam en ook in de 
kring van het epicentrum van de Amsterdamse kunsthandel, het Spiegelkwartier, is de kunsthandel De Gier verder niet bekend. 
In het Noordhollands Archief te Haarlem of in Den Haag zou een kleine kans in de archieven van de Kamer van Koophandel of 
een bedrijfsarchief  kunnen bestaan.

Dr. A. Wassenbergh, destijds directeur van het Fries Museum, bemiddelde bij de aankoop van het kunstwerk. Burgemeester 
Hoving ging in zijn brief aan de gemeenteraad uitgebreid in op de reden waarom het schilderij volgens hem moest worden 
aangeschaft: “Het is te betreuren dat al die oude burchten en State’s, in de vorige eeuwen door de geslachten Van Aylva, Herwey, Tjes-

sens, Hania, Sjuxma, Peyma e.a. bewoond, zijn gesloopt.  De kunstschatten in die burchten en State’s door de adel en Statebewoners 

bijeengebracht, zijn òf verloren gegaan òf hebben als familiebezit elders een plaats gevonden. Evenals de meeste Friese plattelands-

gemeenten is ook Westdongeradeel arm aan cultuurproducten, doch gelukkig begint zich in meerdere gemeenten de drang naar 

cultuurbezit (o.a. schilderijen en porcelein) te openbaren”.

gesigneerd:   onbekend  
anno:     (niet ingevuld)
bijzonderheden:  kopie/repliek: naar Mytens  
eigenaar:   openbare collectie  
naam:    Raadhuis  
plaats:    Dokkum (gem. Oostdongeradeel) (NL)  
figuur:    heupstuk  
stand hoofd:   rechts  
stand lichaam:   rechts  
houding:   staand  
zicht:   aanziend  
voorgestelde:   man  
beschrijving:   militair

NOG EEN AFBEELDING
In de collectie van Tresoar bevindt zich nog een bij-
zondere afbeelding van Van Aylva in de begrafenis-
optocht van Willem Frederik, graaf van Nassau-    
Dietz, in Leeuwarden op 6 januari 1665. Op een 
deel van de begrafenisstoet met de lijkkist, plaat nr. 
10 in een ensemble van 24 (van de 25) ongemon-
teerde, genummerde platen (zonder tekst-bladen) 
die samen een lange fries vormen, staat hij afge-
beeld als een van de dragers. Het geeft goed aan 
hoe hoog zijn status wel niet was, omdat hij per-
soonlijk een van de dragers van de lijkkist van de 
graaf is. De tekening is gemaakt door Michel Noé, 
Cornelius Appeus en Franciscus Carré (schetsen).

LIJKSTATIE VAN WILLEM FREDERIK  IN 1665
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Hoving besluit zijn brief met een uitgebreide opsomming van Van Aylva’s wapenfeiten (overgenomen uit de Friesche Volks-
Almanak van 1841) en de bombastische  zinnen: “Hans Willem van Aylva, één van Westdongeradeels zonen, met roem overladen, 

vanwege zijn heldenfeiten in de vrijheidsstrijd te land en ter zee tegen de soms overmachtige vijand, evenknie van Tsjerk Hiddes de Vries, 

zij aan zij strijdende met de Friese Nassau’s. Zijn portret, geschilderd door een leerling van Rembrandt, zal een bezit voor de gemeente 

zijn, om trots op te zijn. Zal dit fraaie schilderij onze raadzaal sieren?” 

In juli 1954 werd ter gelegenheid van de aanschaf van het schilderij en mogelijk vanwege de Bonifatius-herdenking (754-1954) 
een geïllustreerd 8 pagina’s tellend boekje uitgegeven getiteld Hans Willem Baron van Aylva, Luitenant-Generaal der Neder-
landen, met een introductie door de burgemeester van Westdongeradeel. Hierin ook afbeeldingen van de Hervormde Kerk 
van Holwerd, Brandstede of Aylva-State en een schilderij ten voeten uit van de vader, kolonel Hessel van Meckema van Aylva 
(omstreeks 1635 uitgebeeld door de Friese hofschilder Wijbrand de Geest (1590-1650) en in het bezit van het Fries Museum).
Het (overigens niet altijd betrouwbare) boekwerk Noordelijk Oostergo. De Dongeradelen. Monumenten Van Geschiedenis En Kunst 
(Herma vd Berg, 1983) vermeldt het schilderij op pagina 177 met een foto van 1976.
Ons lid Alie Patrouilje-Dijkstra, koster van de Willibrordus kerk te Holwerd, vertelde onlangs dat tijdens de reünie in 2010 in 
deze kerk het Dokkumer schilderij in bruikleen opgehangen was in een kleine uitstalling over de Van Aylva’s.

HET ADELLIJKE FAMILIENETWERK VAN DE VAN AYLVA’S
Pieter Fokkes Visser wist ook te vertellen dat er familiaire banden van de Van Aylva’s waren met Arnhem, vandaar waarschijnlijk 
de schilderijen in het bezit van de Gelderse Kastelenstichting.  Inderdaad vermeld Jaarboek CBG 1972 in het artikel ‘VREEMDE 

EENDEN IN DE BIJT, Aantekeningen bij enkele portretten op kasteel Neerijnen’, door Jhr. F. G. L. O. Van Kretschmar, dat in 1827 een     
latere Hans Willem van Aylva, heer van Waardenburg, Neerijnen, Warmenhuizen, Schoorldam en Krabbendam, als laatste van zijn 
geslacht was overleden (hij werd in 1826 door de bekende Friese schilder Willem Bartels van der Kooi afgebeeld). Daar zijn enige 
dochter mevrouw Van Pallandt van Keppel reeds voor hem gestorven was, liet hij de heerlijkheden Warmenhuizen, Schoorldam 
en Krabbendam na aan haar oudste dochter, Baronesse Rengers-van Pallandt. Zij bleven sindsdien in de familie Rengers. De 
heerlijkheden Waardenburg en Neerijnen vermaakte hij aan zijn dochters tweede zoon,  zijn petekind, Hans Willem van Aylva 
baron van Pallandt (1804-1881). Het schilderij, dat we inmiddels kennen als het portret van Hans Willem van Aylva dat zoek was, 
wordt hier abusievelijk aangeduid als mogelijk Joachim van Gendt, heer van Meinerswijk, 1621-1682. In hetzelfde artikel worden 
ook schilderijen beschreven die door de Friese schilder Bernardus Accama zijn geschilderd. Dit wordt extra interessant als blijkt 
dat in de publicatie ‘Aetas Aurea, monographs on Dutch & Flemish painting, Ferdinand Bol,’ by Albert Blankert (1982, Davaco Publish-
ers) het Dokkumer schilderij wordt afgewezen als een Ferdinand Bol met de opmerking: ...is portrayed as an officer, by a provincial 

artist. Zou Accama (1696 - 1756) dan misschien de schilder zijn geweest? Accama werd op 12 juli 1696 in Burum, Kollumerland 
c.a. gedoopt als zoon van dominee Simon Accama en Aeltje Boetes Nievelt en was dus een provincie- en streekgenoot van Van 
Aylva. Accama had ook een vijf jaar jongere broer, Mathijs, die door hem als kunstschilder opgeleid werd. 
Een andere mogelijke schilder zou de vermeende schilder van het origineel kunnen zijn, Martin Mytens I, uit een Haagse schil-
dersfamilie. Maar ook deze is lang niet zeker.

In het familiearchief Van Harinxma thoe Slooten (Tresoar) bevinden 
zich wel diverse stukken* over testamenten, nalatenschappen van de 
Holwerder Van Aylva’s en zelfs een lijst met schilderijen. Helaas is deze 
laatste beschrijving zo algemeen (vaak staat er alleen: portret) dat er 
geen bruikbare informatie uit gehaald kon worden voor dit onderzoek.

Sneuper Simon Wierstra heeft onderzoek gedaan naar de genealogie 
van de Friese adel. Daarbij ook de familie Van Aylva, op zijn website te 
raadplegen via http://www.simonwierstra.nl/AYLVA.htm

XII-a      Hans Willem van Aylva, geboren 1633/1634, overleden te 
Leuven 21 februari 1691, 57 jaar, begraven te Holwerd in het familiegraf, 
zoon van Hessel Meckema van Aylva (XI-b) en Elisabeth d’Althan (afkom-
stig uit Oostenrijk). Bij zijn huwelijk in 1658 was hij ritmeester. 

De Vrije Fries 1850-368/389: kolonel van Aylva werd op 22 februari 1667 
benoemd als opvolger van Tjerk Hiddes de Vries tot luitenant-admiraal; 
in 1672 als generaal in het leger; hij overleed in 1691 te Leuven door een 
val van zijn paard.

Hans Willem is getrouwd te Holwerd op 12 december 1658 met zijn 
nicht Frouck van Aylva, geboren 1643/1644, overleden 8 februari 1689, 
in het 45e jaar, begraven te Holwerd, grafschrift bekend, dochter van 
Ulbe van Aylva (XI-f ) en Hylck van Lycklema. Uit dit huwelijk:
1  Ulbe van Aylva, gedoopt Holwerd juni 1659.
2   Hessel van Aylva, gedoopt Holwerd 17 juni 1660, overleden voor 1667.

ACHTERKANT SCHILDERIJ TE DOKKUM: HANS WILLEM VAN 

AIJLVA, COLONEL. DE VERMELDING ‘COLONEL’  SUGGEREERT 

DAT DE AFBEELDING ROND 1665 GEMAAKT MOET ZIJN. 

HET SCHILDERIJ IS GERESTAUREERD IN 1989 EN 2009/2010 EN 

HAD OORSPRONKELIJK EEN GROTER FORMAAT.
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3  Elisabeth van Aylva, geboren april 1662, overleden Holwerd, Haniastate op 26 december 1734 ,72 jaar en 8 maand, begraven 
    te Blija. Elisabeth is getrouwd te Ternaard op 1 april 1694 met Ernst van Aylva, gedoopt te Ternaard 3 april 1659.
4  Juliana Agatha van Aylva, geboren september 1664, overleden 2 november 1700, begraven te Menaldum,  grafschrift be-
    kend. Zie ook  Nederlandse Leeuw 1989 voor genealogie Van Aylva.
Blijkbaar vond de familie Van Aylva het geen probleem om neven en nichten onderling te laten trouwen, een toch aanzienlijk 
genetisch risico voor het nageslacht (inteelt).

OOK NOG EEN GEGRAVEERD PORTRET
In mijn boekenkast staat Jaarboek 1982 van het Fries Scheepvaart    
Museum. Die kocht ik ooit antiquarisch vanwege een uitgebreid stuk 
over de Admiraliteit van Friesland. En laat nu daar ook een portret van 
onze held in staan!  Gegraveerd portret van luitenant-admiraal Hans 
Willem baron van Aylva. Collectie Fries Museum, Leeuwarden. En 
weer zien we de commandostaf, de gepluimde helm en de midden-
scheiding: Hans Willem baron van Aylva, 1625 (!)-1691. 1665 kolonel der 

infanterie; 1666 benoemd tot luitenant-admiraal; 1667 niettegenstaande 

de equipages van de Friese schepen niet voltallig waren te krijgen, toch 

met elf grote schepen en enig klein materiaal buitengekomen, schaart 

zich op 21 juni 1667 onder de vlag van De Ruyter, tocht naar Chatham; 

1672-74 strijdt aan de wal als generaal, raakt bij Senef gewond; 1690 strijdt 

bij Fleures; overlijdt ten gevolge van een val van een paard. 
Inmiddels staat deze afbeelding en beschrijving ook in de online data-
base van het Fries Scheepvaartmuseum.

WAT KUNNEN WE TOT NU TOE CONCLUDEREN?
Het schilderij in het stadhuis van Dokkum toont Hans Willem baron van 
Aylva, geboren ca. 1633 te Holwerd. Aangezien de voormalige gemeente 
Westdongeradeel samen met Oostdongeradeel en Dokkum is opgegaan 
in de gemeente Dongeradeel is het schilderij in het gemeentehuis van 
Dongeradeel ofwel het stadhuis te Dokkum terechtgekomen. De ver-
melding van zijn geboortejaar in de database van het RKD (1635) lijkt 
foutief, maar leert ons wel dat het schilderij een gedeeltelijke kopie is 
van een origineel dat heeft gehangen in Kasteel Neerijnen. Dit schilderij 
is momenteel in particulier bezit van een erfgenaam van de Van Aylva’s 
in Groot-Brittannië. Wat op het schilderij ogenschijnlijk een blote buik en 
navel is, is mogelijk een kuras, een klein harnas. 

Bijzonder zijn ook de verschillen. Op de Dokkumer versie is de vrije rechterhand met de bovenkant in de zij gezet, terwijl 
dit op het ‘Neerijnense exemplaar’ juist met de linkerhand wordt gedaan. De commandostaf in de andere hand wordt ook 
verschillend vastgehouden. Waar het origineel nog een vrij levendige achtergrond heeft met een tentenkamp, refererend 
aan zijn militaire status, en een negerpage, een slaaf die zijn hoge positie moet benadrukken, daar is in Dokkum de achter-
grond vrijwel geheel donker. Dankzij de beschrijving van het RKD kunnen we daar nog van maken dat er een gepluimde 
helm zichtbaar zou moeten zijn. Misschien dat een schoonmaakbeurt deze weer beter zichtbaar kan maken? Daarnaast is 
het (helaas) waarschijnlijk niet door Ferdinand Bol geschilderd. De vraag blijft dus: wie is dan wel de schilder? Een leerling 
van Bol, de Friese schilder Bernardus Accama of Martin Mytens I? 

CARRIÈRE TER ZEE EN TER LAND
Op zoek naar wat meer achtergrondinformatie 
over onze hoofdpersoon stuit ik op een Wikipedia-
pagina over hem: http://nl.wikipedia.org/wiki/

Hans_Willem_van_Aylva. Wikipedia is een on-
line encyclopedie die door iedereen bewerkt kan 
worden. De gedachte hierachter is dat experts in 
de meeste gevallen foutieve informatie zullen ver-
beteren. In de praktijk zijn met name de minder 
bekende onderwerpen lang niet altijd betrouw-
baar, simpelweg omdat slechts een enkeling 
hieraan gewerkt heeft en controle achterwege 
is gebleven. Bij het lemma van Hans Willem van 
Aylva, een toch belangrijke militaire figuur in de 
geschiedenis die bij meerdere historici bekend is, 
lijkt het risico op fouten daardoor kleiner. In ieder 
geval levert het  ‘nijsgjirriche’  informatie op: 

GEGRAVEERD  PORTRET  VAN  VAN  AYLVA  -  FRIES  MUSEUM

DE  TOCHT  NAAR  CHATHAM  IN 1667 
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Van Aylva was opvolger van Tjerk Hiddes de Vries en luitenant-admiraal van een eskader, uitgereed door de Admiraliteit van 
Friesland. Hij nam samen met Enno Doedes Star deel aan de Tocht naar Chatham. Dit is de fameuze tocht in juni 1667 onder 
leiding van Michiel Adriaansz de Ruyter, waarbij de Engelse vloot op de Medway (een zijrivier van de Theems) in de grond werd 
geboord en het vlaggeschip de Royal Charles werd buitgemaakt. De spiegel van dit schip is nog steeds een van de pronkstukken 
in het Rijksmuseum te Amsterdam. Het Friese smaldeel stond onder leiding van Van Aylva.

Tijdens de Tocht naar Chatham hield de Friese schout-bij-nacht Hendrik Bruynsvelt (Leeuwarden 1609- Harlingen ca. 1678) 
op de Prins Hendrik Casimir (300 matrozen, 60 soldaten en 72 kanonnen) een journaal bij waarin Hans Willem Van Aylva, die 
hij als Heer Admiraal aanspreekt, diverse keren genoemd wordt, evenals Scipio Meckema van Aylva (De Navorscher 1898). 
Bruynsvelt (ook wel Brunsvelt genoemd) beschrijft o.a. hoe tijdens een storm Van Aylva zijn admiraalsvlag kwijtraakt. Het Fries 
eskader bestond uit de 8 schepen: Groot Frisia,Prins Hendrick Casimir, Oostergo,Westergo, Steeden (met kapitein Barend Hid-
des de Vries), Princes Albertina (een brander), Klein Frisia  en de Windthondt. Later kwam daar nog de galjoot De Krakelingh bij.    
Scheepspredikant was Johannes de Grou, sinds 1663 predikant van het in Noordoost-Friesland gelegen Burum en Munnekezijl. 
Tussen de bedrijven door werd er, opmerkelijk genoeg, met een kor vis gevangen. Na deze roemruchte strafexpeditie stapte 
Hans Willem van Aylva definitief over naar het leger ter lande.

EEN OFFICIER MET EEN ORANJE SJERP
In 1668 kreeg de Fries/Duitse schilder Juriaen Jacobsz, wonende in 
de Amsterdamse Bagijnestraat, de opdracht alle officieren van het 
regiment van kolonel Hans Willem van Aylva te portretteren. In 1662 
had hij al een monumentaal portret van admiraal Michiel de Ruyter en 
zijn familie geschilderd (‘De Friese schilderkunst in de Gouden Eeuw,’  Piet   
Bakker, 2008). Van hem is ook een portret bekend van een officier met 
een oranje sjerp en kuras. Dit is mogelijk een van de eerder genoemde 
officieren van Van Aylva’s regiment. 
Vooral interessant is de stylistische overeenkomst met het schilderij 
van Van Aylva in Dokkum. Zowel de handen, pose, officiersstaf en 
het gordijn op de achtergrond met een helm en doorkijkje naar een 
vergezicht zijn vergelijkbaar! Het lijkt in ieder geval de standaard opzet 
van een officiersportret in de jaren 60 van de zeventiende eeuw. Als 
schilder van het Dokkumer schilderij van Hans Willem van Aylva zelf is 
Juriaen Jacobsz ook een mogelijkheid.

Van Aylva verdedigde in 1672 als luitenant-generaal Friesland tegen 
Bernard von Galen (Bommen Berend, bekend van de aanvallen op de 
stad Groningen) en de Münsterse troepen en voerde een guerrilla in de 
buurt van Heerenveen door bruggen te verwoesten en het land te plun-
deren. Hij raakte gewond in 1674 bij de Slag bij Seneffe tegen Lodewijk 
II van Bourbon-Condé.  In de strijd tegen de Keurvorst van Brandenburg 
in 1689 trok hij samen op met de beroemde vestingbouwer en veldheer 
Menno van Coehoorn. In 1690 vocht hij nog eens onder de graaf van 
Waldeck tegen de Fransen bij Fleuris. Het jaar erna, toen hij het bevel had over de krijgsmacht van de Verenigde Nederlanden 
in Brabant, overleed hij aan de gevolgen van een val van zijn steigerend paard. Hij werd in Holwerd in het familiegraf begraven. 
Van dit familiegraf zijn weinig graven bekend, hoewel die mogelijk nog wel onder de kerkvloer liggen. Ook zijn nog twee 
stenen beelden bewaard gebleven die mogelijk van Hans Willems ouders zijn en nu in het bezit van het Fries Museum zijn.

DE HUIZEN VAN VAN AYLVA
Naast het Holdingahuis bezat Van Aylva ook 
het huis Brandstede of Aylva State te Holwerd. 
Het lijkt aannemelijk dat minstens een van de 
portretschilderijen in zijn eigen huis heeft ge-
hangen. Na de dood van de staatsgezinde Hans 
Willem werd de stins door zijn erfgenamen ver-
huurd aan de Gedeputeerde Staten van Friesland 
en werd de Landschapsmunt erin gevestigd. 

In Ternaard zijn de states ‘Groot Aylva of Herwey’ 
en ‘Het Slot’ of ‘Adellijkhuis de Spijker’ in het bezit 
van een Van Aylva geweest. De afgebeelde state 
werd in eerste instantie als ‘Herweij State’ aange-
merkt, maar dat is tegenwoordig discutabel.

PORTRET VAN EEN OFFICIER MET ORANJE SJERP,  

JURIAEN JACOBSZ

‘T  SLOT  AYLVA STATE TE  TERNAARD  DOOR  J. STELLINGWERF  -  1723
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EEN LAATSTE VERRASSING
Het blijkt dat het Rijksmuseum een portret op koperen plaat van Hans Willem van Aylva en zijn vrouw op latere leeftijd in bezit 
heeft, geschilderd door H. de Valck. Op de website van het museum ook weer het foutieve geboortejaar van 1635 (overgenomen 
van het RKD?). De beschrijving: generaal-majoor, genoemd ‘de ontzaglijke generaal’. Kniestuk, in een ovaal, staande in wapen-
rusting in een landschap, commando-staf in de rechterhand, de helm rechts op een rots (dezelfde met pluim als op het schilderij 
in Dokkum?).  Afmeting: hoogte: 33.5 cm; breedte: 28.5 cm. Datum verwerving: 1887-05. Pendant van SK-A-1402. Frouck barones 
van Aylva. Anno 1717. Als dat klopt, dan zijn deze portretten postuum gemaakt.

De zoektocht naar de herkomst van het schilderij in het stadhuis/gemeentehuis te Dokkum heeft dus zeker vier en waarschijnlijk 
vijf verschillende portretten opgeleverd van Hans Willem baron van Aylva uit Holwerd, die leefde van ca. 1633-1691. Voorwaar 
een ontzaglijke generaal!

Mijn dank gaat uit naar Oebele Idema (gemeentehuis Dongeradeel), Simon Wierstra, Steven Coene, José van Geldorp, Tjeerd 
Jongsma, Piet de Haan, Reinder Tolsma, Anton Musquetier, Pieter Fokkes Visser, Hessel de Walle, Oebele Vries, Hilda Bouta en 
Robbie Dell’Aira voor hun aanvullingen en bronnen. 

* NOOT BIJ BLADZIJDE 11:

Tresoar, Toegangsnummer: 325, Inventaris van het familiearchief Van Harinxma thoe Slooten
   97,  Stukken betreff ende de nalatenschap van Johan Sippo baron van Harinxma thoe Slooten te Holwerd, met bijbehorende stukken 1846-53
118,  Scheiding van goederen (in Westdongeradeel) tussen jr. Hessel Douwe Ernst van Aylva, jr. Ulbo Jan van Aylva en de erven jr. Hans Willem 
          van Aylva 1752, afschrift, 1769 
119,  Testament van jr. Hessel Douwe Ernst van Aylva en zijn echtgenote vrouwe Bouwina van Burmania te Holwerd 1770 
120,  Stuk betreff ende de nalatenschap van Hans Willem van Aylva 1776 
319,  Lijst der schilderijen nagelaten door mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten, met taxatiestaat 1885

FROUCK BARONES VAN AYLVA DOOR H. DE VALCK - 1717HANS WILLEM BARON VAN AYLVA DOOR H. DE VALCK - 1717 
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De reacties op de vernieuwde website op www.HVNF.nl waren zeer positief en ook voor Jaap Sip Faber en schrijver dezes is 
de op (gratis) Wordpress gebaseerde site flexibel te onderhouden. Onder het kopje Archief hebben we weer enkele nieuwe 
Indexen toegevoegd: Friezen in Alba Amicorum Koninklijke Bibliotheek tot 1600, Index op fotobestanden Jan de Jager, Namen-
index boek familie Kingma in Oostergo, Index op Friese Wapens, Betekenis van figuren en kleuren in de heraldiek en Inwonerslijst 
Oudwoude 1700-1832. Ook worden nog steeds lezingen (Kalender) en Vragen aan de site toegevoegd. Op de beginpagina van 
zowel website als blog staan nu links naar informatie over onze ANBI-status, waarmee u als cultuurliefhebber belastingvrij aan 
onze vereniging kunt schenken.
Naar aanleiding van een prijsvraag bij Tresoar via Twitter werd op mijn verzoek de Volkstelling 1744 van Friesland gescand en 
in de Digicollectie geplaatst. Van ieder hoofd van een huishouden werd de naam genoteerd, het aantal personen waaruit het 
huishouden bestond en bij Dokkum ook vaak het beroep. Vergelijkbare informatie als in de Quotisatiekohieren van 1749 dus.
Via ons blog (een apart tabje op onze website) behandelen we ongeveer 10 onderwerpen per maand. Voor de computerlozen 
onder u noem ik een aantal interessante bronnen:

Het project Sonttolregisters, via www.soundtoll.nl 
ontsluit online de tolheffing op het passeren van 
de Sont door schippers tussen 1497 - 1857 en bevat 
uiteindelijk gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten. 
Van elke doorvaart noteerden de ambtenaren van 
de Tolkamer in Helsingor onder meer de naam van 
de schipper, zijn woonplaats, de haven van vertrek, 
de samenstelling van de lading en vanaf de jaren 
1660 ook de bestemming van het schip. Dokkum 
was in de 18e eeuw een van de meest voorko-
mende thuishavens, met een piek in 1767! Medio 
half mei was 1700-1799 reeds online beschikbaar.

Een ander prachtig project betreft de Militieregisters. Met hulp van com-
putergebruikers in den lande zijn scans in een online database gezet die 
voor 50 cent per stuk zijn te downloaden. Via www.militieregisters.nl 

kon ik in een handomdraai de inschrijvingen voor de militaire dienst 
van mijn voorvaderen in 1877 en 1904 opzoeken met vermelding van 
signalement en legeronderdeel. Voor Friesland zijn de Lotingsregisters uit de periode 1863-1912/1914 beschikbaar. 
Via de website www.allefriezen.nl zijn gratis scans beschikbaar van de Burgerlijke Stand van vele Friese gemeenten maar niet 
Dongeradeel en Dantumadeel! Echter, iets minder gebruiksvriendelijk maar ook met gratis scans is de site van de mormonen, 
Familysearch. Deze is goed ontsloten via www.genver.nl , een site met indexen op de Burgerlijke Stand van alle Nederlandse 
provincies en binnen Friesland ook Dongeradeel en Dantumadeel. Vooral de Huwelijkse Bijlagen zijn een mooie bron. 

Het bekende Friestalige boerderijenboek Pleatsen yn Eastdongeradiel van ons erelid Reinder Tolsma is al een tijdje uitverkocht 
maar gelukkig was er nog een digitale versie op een diskette bewaard. Met enige moeite hebben we dit nog kunnen redden en 
zullen we via onze website integraal publiceren. Dit is een prachtige bron voor sneupers met voorouders in Oostdongeradeel die 
een boerderij bezaten of bewoonden. Laat dit een voorbeeld zijn voor het digitaal beschikbaar stellen van uw eigen publicatie 
of onderzoek. Wij kunnen het voor u bewaren en via de website publiceren, zodat u aanvullingen en correcties kunt ontvan-
gen! Ook (gedeeltelijke) transcripties van oude documenten plaatsen we graag. Als er nog liefhebbers zijn van oud schrift lezen 
(paleografie), dan zijn er nog vele scans beschikbaar die op transcriptie en publicatie wachten. Zo hebben we in de aanbieding: 
scheepsjournalen van schout-bij-nacht Hendrik Brunsvelt in de periode 1665-1670 (hij deed ook mee aan de Tocht naar Chatham, 
1667), Alba Amicorum van Friese studenten uit de 17e eeuw (kennis van Latijn gewenst) en hebben we een complete correspon-
dentie van de Dokkumer Jan Pieter Land: scans van 3 scheepsjournalen uit de jaren 1792-1795 bij de VOC en vele dagboekaante-
keningen. Op de terugweg uit Batavia is zijn schip Dordwijk door de Engelsen gekaapt bij St Helena en opgebracht naar Shannon, 
West-Ierland. J.P. Land werd (blijkens de aantekeningen) later jeneverbrander, burgemeester en directeur der posterijen in Dokkum 
tot zijn dood in 1826. Vrijwilligers kunnen zich melden via

SNEUPEN  IN  ONLINE  DATABASES

WEBSITE- & BLOGNIEUWS
door  HANS  ZIJLSTRA
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TWEE  VARIANTEN
Zo’n vijf jaar geleden liep ik voor het eerst tegen de meningsverschillen over de uitspraak van de naam Aylva aan. Zelf sprak 
ik de naam uit als Aalwa maar anderen zeiden dat het Alua moest zijn. Al gauw kwam ik er tot mijn verbazing achter dat 
er zelfs min of meer twee kampen waren. Mijn uitspraak was en is gebaseerd op taalkundige gronden. Ik heb ooit tijdens 
mijn studie Fries en Scandinavische talen Oudfries en andere Oudgermaanse dialecten bestudeerd. Ik kan me zelf op die 
grond dus taalkundige noemen.  Ik ben indertijd te rade gegaan bij andere taalkundigen zoals professor Tony Feitsma en die 
bevestigden mijn idee. Taalkundigen hebben evenwel niet per definitie gelijk; niet taalkundigen evenmin trouwens. En er is 
onduidelijkheid blijven bestaan Voor mij reden om het probleem eens grondig te gaan analyseren. En ik wil tot conclusies 
komen op basis van weging van de feiten.

Het geslacht van Aylva is in 1827 met het laatste lid Hans Willem van Aylva (1751-1827) in mannelijke lijn uitgestorven. Daarmee 
ontbreekt ons de mogelijkheid bij huidige leden van de familie de uitspraak te verifiëren. Wel is het zo dat de naam nog wel 
door afstammelingen in vrouwelijke lijn gedragen is. Zo zat Frederik Willem Jacob van Aylva baron van Pallandt (Oudwoude, 
Friesland 1826-1906) jarenlang in de Tweede Kamer. Ook zijn er meerdere geografische aanduidingen waar we de achternaam 
in terugvinden. Zo meldt het woordenboek van Waling Dijkstra het Aylvameer tussen Allingawier en Tjerkwerd (inmiddels ver-
dwenen)  en de Tjaerd van Aylvapolder onder Burgwerd die nog altijd bestaat. Voor een conclusie kunnen we dus alleen een 
beroep doen op oude bronnen van mensen die deze familienaam zelf nog hebben meegemaakt.

DE  UITSPRAAK  AALWA
Hoe kom ik tot de uitspraak Aalwa? Over de uitspraak van het eerste stuk van de naam dat vaak met Ay geschreven wordt, zijn 
beide kampen het eens. In Middelnederlands en Oudfriese geschriften werd een tweede klinker gebruikt om aan te geven dat 
de eerste lang moest worden uitgesproken. Of we nu ae, ai of ay schrijven, de uitspraak is een lange aa.  De rest van de uitspraak 
baseer ik op de oorsprong van de naam. Aylva zoals zoveel Oudfriese namen is afgeleid van een mans naam gevolgd door een 
zogenaamde genitivus uitgang -a. De naam was in dit geval Alef of Aalf. Qua klank weer te geven als âləf of âlf, waarbij de â een 
langgerekt a aangeeft.
Met sjwa (of schwa), geschreven ə wordt de uitspraak van de zogenaamde ‘stomme e’ (bijvoorbeeld in het woord ‘vader’) 
aangeduid. De sjwa is een klinker. Bij het uitspreken van de sjwa zijn de spieren in de mond in rust.  In combinatie met de geni-
tivus uitgang -a krijgen we dan de uitspraak Alewa of Aalwa. Qua klank weer te geven als âləva of âlva. De v moet hier worden 
uitgesproken als de v in halve of het Friese alve.
Bovenstaande redenering is niet alleen van mij afkomstig. We kunnen deze bijvoorbeeld terugvinden in de Fryske Nammekunde 
van P. Sipma. We komen de redenering ook tegen in een artikel Wiardus Willem Buma, ‘Des bisschops eerste geregt, of Aleph 
van Alewa en Anna van Deeckema,’ De Vrije Fries 9 (1862) 177-206 In dat artikel schrijft Buma onder meer: En evenwel moet de 

voornaam Alef, schoon in de vroegste bekende generatien van Aijlva niet voorkomende, geacht worden de stamnaam en oorsprong 

van den geslachtnaam Aijlva te zijn. Onze oorspronkelijke oud Friesche adelijke geslachtsnamen zijn toch bijna zonder uitzondering 

patronijmica, gevormd door bij des Stamvaders naam den uitgang die den zoon aanduidde te voegen. Van Alef kwam dus eerst de zoon 

van Alef, Aleva of Alewa, en deze naam, werd vervolgens de geslachtsnaam.

Opmerkelijk genoeg rept Buma niet van een uitspraak Alua. Hij leefde van 1802 tot 1873 en zal dus de naam dus zelf nog 
hebben horen uitspreken. In een e-mail reageert Oudfries deskundige Oebele Vries op de vondst van deze bron als volgt: 
In moai bewiis foar de útspraak Aleva! De stavering 

Ay of Aij foar in lange a is yn de Aldfryske oarkonden 

hiel gewoan. Sa wurdt de namme Aalsum (kleaster by 

Nes) ek almeast stavere as Aylsem, Aylsim of Aylsum. 

De foarm Ayleff komt ek foar. Sjoch it nammereg-

ister yn it tredde diel fan de Aldfryske oarkonden.

Een andere tijdgenoot was  Waling Dijkstra. De man 
van het beroemde woordenboek uit 1895 leefde 
van 1821 tot 1914. Ook hij zal ongetwijfeld de 
naam zelf gehoord hebben. We hebben als eerder 
gezegd dat hij de naam in zijn woordenboek heeft 
opgenomen zowel als familienaam als in geografis-
che aanduidingen. Hij geeft als uitspraak: Alewa of 
Aelwa (qua klank weer te geven als âləva of âlva). 
De uitspraak Alua wordt door hem niet vermeld.

DE  ACHTERNAAM  AYLVA

DE  UITSPRAAK  VAN

door  HESSEL  DE  WALLE
            

AALWA  OF  ALUA?



DE  UITSPRAAK  ALUA
Hoe komen mensen tot deze uitspraak? Ik vind deze uitspraak - naast de uitspraak Aalwa / Alewa - genoemd in een zestal bron-
nen (gevonden via Google) maar steeds zonder verklaring. Ik heb tot nu toe ook geen enkele oude bron kunnen vinden die 
expliciet gewag maakt van deze uitspraak. Het lijkt er ook op dat verschillende hedendaagse bronnen de uitspraak klakkeloos 
van elkaar hebben overgenomen

Op basis van wat ik vind concludeer ik dat de uitspraak Alua puur is gebaseerd op het woordbeeld. Simon Wierstra is de eerste 
die naar mijn weten met iets van een verklaring komt. We citeren hem van zijn website (inmiddels is dit gedeelte weer verwij-
derd) als verdediger van deze uitspraak, ( http://www.simonwierstra.nl/AYLVA.htm ):

De naam Aylva zoals die in schrift wordt genoteerd is eigenlijk de weergave van Aalua. In het oud schrift werd er geen onderscheid ge-

maakt tussen de u en de v  (Nassou/Nassov in de beginletters van het Wilhelmus). Verder dienden de i/y en de e vaak als verdubbeling van 

de voorgaande klinker (Oisterwijk,Oirschot/ Oosterwijk,Oorschot  en doet/doot). De naam wordt daarom uitgesproken als Alua/Aluwa. 

De w verschijnt in de uitspraak automatisch tussen de u en de a, zoals ook in de correcte uitspraak van januari; dat wordt januwari, in 

het Fries jannewaris. De naam Alua/Aluwa komt als zodanig herhaaldelijk voor bij de processen voor het Hof van Friesland en ook b.v 

in het manuscript van de dagboeken van de stadhouder Willem Frederik in de periode 1643/1649. Toen de dagboeken een aantal jaren 

geleden in druk verschenen is de schrijfwijze Alua en Aluwa gehandhaafd.

Kloppen deze redeneringen? Is dit een sluitend bewijs? We zullen zien van niet.

SPELLING EN UITSPRAAK
Er zijn zeer veel verschillende spellingswijzen van de achternaam Aylva. Uit de inscripties van grafstenen e.d. een aantal voor-
beelden: Aylwa, Aijlwa, Alwa, Aijlva, Aylva, Aylwa (1592) , Aeilua (1400), Aylvva (1439), Ailwa, Ailua, Aelwa (1557), Aeijlva (1661), 
Alwa (1575), Aelva (1626). Zelf kom ik geen Aluwa, Aluva en Alua tegen maar die varianten vinden we weer in andere bronnen. 
Wat we zien is een variatie aan mogelijkheden om de u, v en/of w weer te geven. Welke conclusies kunnen we hier uit trekken? 
We moeten voor het ontstaan van alle verwarring terug naar het Latijn. We citeren uit Wikipedia: Transliteratie- en transcriptiegids/

Latijn en Grieks: Van de letters u, v, w, i, j en y komen in het oorspronkelijke Latijnse alfabet van de Romeinse oudheid alleen de V en de I voor. 

Zo werd Julius geschreven als IVLIVS. Een U werd dus geschreven als een V, maar we kunnen het niet omdraaien: niet elke V werd 
altijd als U uitgesproken. In de schriftbronnen waar wij mee te maken hebben als het om de naam Aylva gaat werd de verwarring 
compleet. Naast de v hadden we nu ook de u en de w. Er bestonden nog geen duidelijke afspraken over de klank en weergave. 

We krijgen dan o.a. het volgende:
W kan weergegeven worden als w, uu, vv, uv en vu

V kan weergegeven worden als v, w of u
U kan weergegeven worden als u, w of v

Volgens dit schema kan een spelling Aluva dus verwezen hebben naar de uitspraak Alwa, Aluwa, Alwua. Hier komen we dus 
niet verder mee. We citeren nog eens uit hetzelfde artikel uit Wikipedia:

De praktijk van de middeleeuwse handschriften leert dus dat de letters u, v en w in het schrift ongeacht hun uitspraak inwis-
selbaar waren. Men kon naar believen uaerheyt,  vaerheyt of waerheyt schrijven.

De conclusie dat een geschreven u, v of w  in de Middelnederlandse geschriften iets zegt over de uitspraak klopt dus niet. We 
kunnen dus niet stellen dat een schrijfwijze als Aeilua betekent dat dit als Alua uitgesproken moet worden maar ook niet dat het 
anders ligt. Met de schrijfwijze komen we kortom zo niet verder. Maar omdat de schrijfwijze wel argument is in deze uitspraak-
kwestie zullen we niettemin een aantal bronnen gaan doorlichten en turven op schrijfwijze van de naam Aylva.

Leert te besiene wat God es:  

Hoe hi es waarheit alre dingenjegenwerdichilike (Br. I, 16-17)

Leert te besiene wat god es: 

Hoe hi es waerheit alre dinghenieghenwerdichilike (Br. I, 25-26)

Siet hoe vaderlike u God gehoet hevet ende wat hi 

u gegeven hevet ende wat hi u gelooft hevet (Br. I, 22-23)

Siet hoe vaderlike .v. god ghehuet heuet Ende Wat hi v 

ghegheuen heuet Ende wat hi v gheloeft heuet (Br. I, 33-35)

Middeleeuwse manuscripten
Merkwaardig genoeg is er voor uitgevers wel een probleem wanneer ze oorspronkelijke teksten uit een ver verleden willen uitgeven die 

wel het Latijnse script gebruiken, maar niet de Latijnse taal: dit geldt bijvoorbeeld voor het Middelnederlands (want de late middeleeuwen 

waren de periode bij uitstek dat de lettertransformaties van het Latijnse schrift aan het “schuiven” waren): behalve dat meestal al het 

handschrift van de oorspronkelijke auteur ontbreekt, zijn er keuzes te maken of bijvoorbeeld “u(u)” en “v(v)” naar “w” of “ui” (enz..) get-

ranscribeerd worden waar wij dit vandaag zo zouden doen: “uaerheyt” of “vaerheyt” of “waerheyt” of ...? Moesten de Middelneder-

landse manuscripten al consistent zijn zou al een hele stap vooruit zijn, maar dat zijn ze niet!

Het volgende voorbeeld toont aan de hand van enkele uittreksels uit de brieven van Hadewijch/Hadewych hoe groot die verschillen 

kunnen zijn. Links uit een uitgave van N. de Paepe (1979), rechts zoals uitgegeven door P. Mommaers nauwelijks 11 jaar later. Verschil-

len worden in vet aangegeven.
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OUDFRIESE  TEKSTEN
Oudfriese bronnen zijn de oudste bronnen waarin we de naam Aylva tegenkomen. Ik heb een aantal Oudfriese teksten 
nagekeken op de combinaties lu, lv, of lw in het woordeinde. In de Oudfriese Testamenten vinden we een aantal voorbeelden. 

Uit brief 9 van 28 februari 1438, in het Oudfries:
      Item so hatter toleydt da patroen to Blya, Sunte Nycolaes, alwa ansa seedland, 25 lidzende by da Tzerckwey. Item da solveren  

      knapen deer Hylick an hiar kapa hat, 

We zien hier het woord alwa, het huidige Friese alve (=11).

Uit brief 15 van 9 oktover 1439, in het Oudfries:
      Int aerst soe hatter byjareth syn leggerstoed by dae helga patroen Sinte Pontianus to Mersum, ende hath maket Swoba kynden 

      Aylwa to een riuchta eerwa al sins guedis, 5 uutseyd dae bockinga en dae jefta.

We zien hier de naam Aylwa geschreven met een w.

Uit brief 73 van 12 november 1506, in het Middelnederlands:
      Oeck gheve ick a dat convent vorscr. VI golden g. die ick Jw Jonghema geleent heb. Noch IIII golden g., Jw gheleent, die ick oeck 

      geve. Item drie golden gulden die ick Tyarc Walte leend heb. Noch III golden 10 gulden die ick Epa Aylwa leend heb.

We zien hier weer de naam Aylwa geschreven met een w.

Uit brief 92 van 21 maart 1517, in het Middelnederlands:
      Sidts van Tziarda, den pater van de crucibroernn, mester Hendrick, her Wibba, Docke Hesseling, Eppe Alwe, Hessell Esge zoen

We zien hier weer de naam Alwe geschreven met een w.

In een nog andere brieven van iets later datum vinden we het woord: halwe en in een andere brief het Friese woord alwe. In al 
deze brieven kom ik de schrijfwijze met een lv of lu in deze samenstelling niet tegen. Alwe, alwa en halwe worden tegenwoor-
dig nog steeds op dezelfde manier uit gesproken. Dat zou er voor pleiten dat deze uitspraak ook voor Aylwa en Alwe geldt. 
Zeker is dit evenwel niet.

DE  QUACLAPPEN  GETURFD
Van verschillende kanten is mij gemeld dat in de Quaclappen de schrijfwijze Aluwa overheerst en dat zou dan wijzen in de 
richting van de uitspraak Aluwa met de uu van fuut. Ik heb het 918 pagina’s tellende document van Jan Post, Quaclappen 

1600-1612.pdf als toets doorgenomen. Ik kom tot de volgende aantallen voor de verschillende varianten:

                       QUACLAPPEN 1600-1612                                                                                QUACLAPPEN 1527-1591

 Met u  Met v of w  Met u  Met v of w

 Ailua             1 x
 Aylua              2 x
 Aeluwa              3 x
 Aluwa              1 x

 Aylva          31 x
 Aylwa             14 x
 Aelwa          47 x
 Ailva          21 x
 Ailwa          24 x

 Alua               5 x
 Ailua             30 x
 Aylua               9 x
 Aluwa              37 x
 Aeluwa               1 x
 Aluwe               1 x

 Aylva           6 x
 Aylwa              3 x
 Aelwe           1 x
 Aelva           5 x
 Ailwa           1 x
 Alwa           1 x

  
De varianten met de u blijken veruit in de minderheid, 7 tegenover 137. Als ik al uit zou willen gaan van het woordbeeld, dan 
gaat de uitspraak veeleer in de richting van Aalwa. We herhalen nog eens: de u, v en w inwisselbaar gebruikt en we kunnen 
deze conclusie dus niet trekken.  
De Quaklappen van 1527 - 1591 laten een wat ander beeld zien. Hier overheersen de varianten met u met 82 tegenover 17.     
En dit zou volgens Wierstra en anderen pleiten voor de uitspraak Alua. Maar opnieuw: de u, v en w inwisselbaar gebruikt en we 
kunnen deze conclusie dus niet trekken.

DAGBOEKEN  EN  GRAFSCHRIFTEN 
In de dagboeken van de stadhouder Willem Frederik in de periode 
1643 - 1649 komen we de naam herhaaldelijk tegen, in de varianten 
Alua en Aluva. We moeten hierbij aantekenen dat het in tegenstelling 
tot de andere bronnen steeds om dezelfde schrijver gaat. Daarom heb 
ik hier niet geturfd.  Wat Willem Frederik deed kiezen voor Alua en Aluva 
durf ik niet te zeggen. 
We gaan verder kijken. In mijn verzameling grafschriften van Friesland 
kom ik, zoals eerder opgemerkt, de naam in diverse varianten tegen.  
Ook hier een overweldigende meerderheid geschreven met v of w, met 
149 tegen 3. De variant met u komt bijna niet voor. Volgens de redene-
ring van Wierstra en anderen zou dit pleiten voor de uitspraak Aalwa. 
Maar opnieuw: de u, v en w inwisselbaar gebruikt en we kunnen deze 
conclusie dus niet trekken.
Een laatste telling. In het Album Studiosorum Academiae Franeker-

ensis komen 25 personen voor met deze achternaam: Aylva en Aijlva 
24 x  en Ailva 1 x.
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AYLVA’S  VAN  DE  HUIZEN  NEERIJEN  EN  WAARDENBURG
Deze huizen waren eigendom van de laatste van Aylva’s. In de reke-
ningen van onderhoudswerken aan tuin en kastelen wordt steeds (?) 
de naam Aluwa gebruikt. Dit zou een fonetische weergave zijn. Dit 
brengt kunsthistoricus Robbie dell’Aira die promotieonderzoek doet 
naar deze huizen tot de uitspraak Aluwa met de uu van fuut. 

Maar klopt dat? In de wetenschap van de fonetiek staat evenwel elk teken voor één klank. Hier is het maar de vraag wat de 
rekeningschrijvers hebben bedoeld. Bedoelen ze hier Aluwa met de uu van fuut of Aluwa met de u van put? Dat laatste kan 
maar zo. We zien het bijvoorbeeld ook in de schrijfwijze twaluf voor twaalf, waar overduidelijk de u van put bedoeld wordt. In 
dat geval komt de uitspraak weer overeen met de Alewa van Waling Dijkstra. 
We kunnen natuurlijk niet uitsluiten dat de familie in Holland een chique draai aan de naam heeft gegeven. We zien dit vaker. 
Zo veranderde de Friese achternaam Sinia buiten Friesland via de uitspraak Synja in Sijnja.  
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tijd van regenten en vorsten

BRONNEN
Buma, W.W.    ‘Des bisschops eerste geregt, of Aleph van Alewa en Anna van Deeckema,’ De Vrije Fries 9 (1862) 177-206
Dykstra, W. et al.    Friesch Woordenboek

Fockema Andreae   Album Studiosorum Academiae Franekerensis

Post, Jan et al red.    Quaclappen, Tresoar 
Sipma, P.     Fryske Nammekunde

Verhoeven et al    Friese testamenten tot 1550 
Walle, H. de et al    Grafschriften uit Friesland   
Wierstra, S.    website: www.simonwierstra.nl/aylva.htm       e-mail:

Wikipedia    Transliteratie- en transcriptiegids/Latijn en Grieks

CONCLUSIE
De uitspraak Alua of Aalwa / Alewa is op basis van het woordbeeld c.q diverse schrijfwijzen niet hard te maken. Als we al een 
conclusie kunnen trekken op basis van aantallen, gaat die richting Aalwa / Alewa. Op basis van de origine c.q. afleiding van 
de naam Alef is de uitspraak Alewa of Aalwa de voor de hand liggende.  De uitspraak Aalwa / Alewa wordt ook bevestigd 
door de tijdgenoten Buma en Dijkstra en lijkt daarmee de meest waarschijnlijke.                                

Hessel de Walle

COMMENTAAR  SIMON  WIERSTRA
Waar zijn Hessel en ik het over eens:
1.  De familienaam is ontstaan uit de voornaam Alef en  de uitspraak zal aanvankelijk Aleva/Alewa geweest zijn.
2.  De y wordt niet uitgesproken en diende tot verdubbeling van de eerste a.
3.  De klemtoon ligt bij de uitspraak op de eerste a.

Waar zijn we het niet over eens: 
Over de uitspraak van de naam Aylva ( Aylua),  die was zeker in de 16e en 17e  eeuw  Alua , liever Aluwa. Immers de w wordt 
uitgesproken tussen een u en een a  (situatie en januari  worden uitgesproken als situwatie en januwari).

Argumenten:
1.  In de index op de Quaclappen  1527/1591  (uitspraken van het Hof van Friesland)  wordt de naam fonetisch weergegeven 
volgens de uitspraak en wel als volgt: 37 maal als Aluwa, 5 maal als Alua, 2 maal als Alewa, 1 maal als Alwa, 6 maal als Aylva. 
Ik heb in een aantal gevallen de transcriptie bij Aluwa vergeleken met het origineel en er staat dan duidelijk eerst een u en 
dan nog een w. Volgens mij bewijst dat bij Aluwa de u ook werd uitgesproken, anders staat er zeker een u te veel ( w is zoals 
bekend dubbel v/u, in het engels “double ju” )
2.  In het bekende “Burmaniaboek”   (handschrift 1597)  wordt de naam alleen maar weergegeven als Aelua en dit is ook zo 
overgenomen door Noomen en Verhoeven bij de genealogie Aylva in het Genealogisch Jaarboek 1995, zie blz.141  (uitgave 
Fryske Akademy).
3.  De transcriptie van de naam uit de dagboeken van Willem Frederik (1613-1664), stadhouder van o.a. Friesland, geeft bijna 
altijd als spelling Alua of Aluva.
4.  Als de gebroeders Feye en Schelte van Heemstra begin 18e eeuw hun genealogie van de familie Aylva op papier zetten 
wordt de naam gespeld als Alua (Tresoar T323-2754).

Genoeg lijkt me om Aylva te lezen als Aylua en uit te spreken als Aluwa. Mijn visie is dat aanvankelijk de uitspraken Alewa en 
Aluwa naast elkaar werden gebruikt (probeer het maar eens, er is ook niet veel verschil). Dat de uitspraak met de u het heeft ge-
wonnen van die met de e. Vandaar dat in de schrijfwijze Ayl (v/u) a  de e na de l is verdwenen en de u die plaats heeft ingenomen.

Simon Wierstra
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SCHRIJFVIRUS
Conservator-directeur Ihno Dragt van Streekmuseum het Admiraliteits-
huis in Dokkum heeft het schrijfvirus te pakken. In korte tijd zijn liefst 
zeven boekjes van zijn hand verschenen en aan het achtste wordt 
gewerkt. In een reeks boekjes ‘musea in Noordoost-Fryslån’ van het 
Admiraliteitshuis en ’t Fiskershúske verschenen eerder begeleidende 
boekjes bij exposities over o.a. beeldhouwer Gerrit Visser, beugvisserij, 
kralen en een Dokkumer muziekfeest in 1897. Het nieuwste boekje in de 
reeks staat eigenlijk op zichzelf, maar is daarom niet minder interessant 
en wij mogen ons gelukkig prijzen dat een stukje Dokkumer cultureel-
erfgoed op zo’n fraaie en deskundige wijze is vastgelegd door Dragt.

TOPINTERIEUR
Het boek gaat over een Fries topinterieur uit de 18de eeuw dat gelukkig 
een herbestemming vond in de burgemeesterskamer (bij restauratie in 
1938-1942). Het vaak droeve lot van Friese interieurs staat momenteel 
sterk in de belangstelling (onder andere symposium vorig jaar oktober 
in het Fries Museum). De Dokkumer Jelte Kits was er als jongen bij dat 
het interieur ontmanteld werd in 1928. 
De rijke houthandelaar Jan Helder (1727-1807) liet in 1773 een fraai 
herenhuis bouwen op een plek even buiten de omwalling van de stad 

Dokkum aan de vaarweg naar Leeuwarden. Hij was toen al wat ouder en weduwnaar maar nieuw geluk wachtte hem in 
de vorm van een huwelijk datzelfde jaar met de weduwe Dieuwke Jelles. Voor de inrichting keek hij niet op een dubbeltje: 
prachtig houtsnijwerk en een monumentale schouw met een groot tegeltableau waren er onderdeel van.

HOUTSNIJ-  EN  TEGELWERK
Het herenhuis van Helder bestaat niet meer, 
maar een deel van de inrichting bleef gespaard 
en werd in 1938 gebruikt om de nieuwe burge-
meesterskamer in het stadhuis mee in te richten. 
Het prachtige tegeltableau van de hand van de 
Harlinger Pals Karsten, dat tot de top van de 18e-
eeuwse Friese tegelbeschildering behoort, heeft 
altijd al de nodige aandacht getrokken. Het wordt 
door Ihno Dragt, uitgebreid beschreven.

Maar dat het houtsnijwerk, besteld door Jan 
Helder van de hand van de getalenteerde Yge 
Rintjes is, dezelfde die het snijwerk in de raadzaal 
van het stadhuis maakte, dat werd nog niet eerder 
gepubliceerd. Dat is de verdienste van Sytse ten 
Hoeve, oud-directeur van het Fries Scheepvaart-
museum te Sneek. Men had daardoor in 1938 
niet in de gaten hoezeer de bouwfragmenten uit 
het herenhuis van Helder in het stadhuis op hun 
plaats waren.

Toevalligheden in plaats van beleid spelen helaas 
maar al te vaak een rol bij het behoud van monu-
mentale Friese interieurs. Veel ging voorgoed verloren door desinteresse of onkunde. Soms vonden onderdelen buiten 
Friesland een plaats, zoals een Dokkumer betimmering die zich nu in paleis Het Loo bevindt. Het lot van dergelijke interieurs 
staat momenteel weer volop in de belangstelling. Belangrijk is vooral kennis, bij een breed publiek, over wat er was en nog 
is. Deze rijk geïllustreerde publicatie kan daar zeker aan bijdragen.

Rijk geïllustreerd, 84 pagina’s, verkrijgbaar in het museum het Admiraliteitshuis voor € 14,50.
Meer informatie:  Museum het Admiraliteitshuis     Jacob Bosma  

HET HERENHUIS VAN HELDER

AAN DE DOKKUMER EE door  WARNER B. BANGA
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In de vorige Sneuper was te lezen dat wapens op steeds grotere schaal werden toegepast, ondanks dat ze 
door voortschrijdende ‘moderniseringen’ steeds minder een militaire noodzaak hadden. Het gebruik van wapens, 

helmtekens e.d. door de ridders werd voornamelijk nog tijdens toernooien toegepast. De functionele toepassing van heraldiek 
werd zo steeds meer tot een ‘papieren’ heraldiek. Wapens verschenen in zegels, eerst natuurlijk in die van de adel, maar ook al vlot 
in de zegels van geestelijken en (later) in die van de stadbestuurders, beambten en grietmannen. 
Zegels zijn, naast enkele bewaard gebleven wapenboeken, vaak de enige bron waaruit wapens zijn overgeleverd. Dit geldt zowel 
voor overheidswapens (landsdelen, steden) als voor de persoonlijke wapens van de hierboven vermelde personen.  De oudste  
wapens die van geestelijken en bestuurders zijn overgeleverd, vertonen vaak het huis- handmerk, een teken dat al ver voor het 
ontstaan van de heraldiek zijn toepassingen vond, maar ook hier ging men al snel gebruik maken van de christelijke symboliek.

Hier worden enkele wapens afgebeeld zoals ik die 
van de zegels, aanwezig in het Historisch Centrum 
Leeuwarden, heb vastgelegd. Daarbij zijn ook de 
wapens van drie broers Siirkisma (Sierksma), om te 
laten zien dat het hier nog om persoonlijke wapens 
gaat. De familie Sierksma zou later overgaan tot het 
voeren van een wapen met een arm met zwaard.

Dat de aanwezigheid van een wapen fungeerde 
als plaatsvervanger van de persoon, zelfs na zijn 
dood, is ook een van de redenen waarom we wap-
ens in kerken zien verschijnen. Grafzerken werden 
al eerste gebruikt om wapens op af te beelden. 
Maar ook verschenen ze op rouwborden en -kas-
sen, herenbanken, kansels, gedenkborden, kerk-
zilver, gebrandschilderde ramen, orgels, (luid)klok-
ken, windwijzers en soms in muurschilderingen.  

Het wapen was dus niet alleen een aanduiding van bezit, maar diende ook ter herinnering aan bijvoorbeeld de overleden familie 
(grafzerken en rouwborden), herinnering aan bijzondere gebeurtenissen (gebrandschilderde ramen, gedenkborden) en schen-
kingen (gebrandschilderde ramen, kerkzilver, het orgel).

Ook in Fryslân zijn nog in diverse kerken wapens bewaard gebleven, weliswaar niet meer in de hoeveelheid als vóór de 
Franse Revolutie  toen ze op last van de overheid moesten worden verwijderd, maar nog genoeg om een indruk te krijgen 
van de toepassingen van heraldiek in deze gebouwen. De wapens op de grafzerken zijn in die periode voor een groot deel 
beschadigd en afgekapt, maar rouwborden die op tijd door be-
treffende families of andere belanghebbenden zijn verwijderd en
 bewaard, konden later weer een plaatsje vinden in de kerk van herkomst. 
Veel exemplaren zijn echter in een museum(depot) beland.

Een aardige indruk van een kerkinterieur met wapens in een kerk in onze 
provincie, geeft een onlangs teruggevonden tekening uit 1699. Deze 
tekening toont het interieur van de Noorderkapel of  ‘Lytse toer’ van de 
Maartenskerk te Hallum. Hierop zijn diverse rouwborden, een rouwkas 
en een epitaaf te zien, evenals wapens in de gebrandschilderde ruiten 
van het venster. Daarnaast was er nog een tekening van de wapens die 
op een van de zerken in deze kapel hebben gestaan en die de Franse tijd 
(Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap) niet hebben overleefd. 

Ook dankzij het wapenboek van de Dokkumer Hesman, waarvan op 
de website al vaker afbeeldingen hebben gestaan, zijn van inmiddels 
verdwenen rouwkassen diverse kwartierwapens bewaard gebleven. Hij 
heeft de kwartierwapens daarvan overgenomen en vastgelegd, waar-
onder ook van verdwenen rouwkassen te Hallum, waarvan één op de 
genoemde tekening voorkomt.
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KERKINTERIEUR  IN  HALLUM  DOOR  ECO  HETTES  -  1699 

HERALDISCHE WAPENS 
door  RUDOLF  J.  BROERSMA

tekenaar Fryske Rie foar Heraldyk



EN DE FAMILIE VAN AYLVA

Mijn woonplaats Neerijnen, een dorp in de West-Betuwe aan de Waal, is 
in de lente een geliefde wandelplaats vanwege de vele stinzenplanten 
rond het kasteel en in het parkbos. Stinzenplant komt van het Friese 
‘stins’, want bij deze landgoederen werden deze bolletjes in de 17e en 
18e eeuw vaak aangeplant om te verwilderen. Sommige stinzenplanten 
zijn heel algemeen geworden, als het sneeuwklokje. Maar andere komen 
in de rest van Nederland niet in grote aantallen voor en bloeien voor-
namelijk in Friesland zelf, zoals de holwortel (Cornjum Martenastate) en 
de gele wilde tulp (op kerkhof van Ternaard). Bijzonder is wel dat juist 
deze twee in grote aantallen ook in Neerijnen voorkomen, naast vele an-
dere soorten. Deze zijn dan ook van een echte Friese stins meegenomen 
naar Neerijnen door de familie van Aylva. 

Grietman van Wonseradeel van 1673-1701 is Tjaard van Aylva. Zijn zus Jeltje van Aylva woont tot haar dood in 1682 op de 
Martenastate in Cornjum. Haar wapen is er nog te vinden bij de toren. Tjaard huwt in 1683 voor de tweede keer met Margaretha 

van Gendt. Zij is Vrouwe van Waardenburg, Hiern, Neerijnen, Klingelenburg en Oldeland en heeft enorme bezittingen die bij die 
titel horen. Hun 7 kinderen, waaronder Judith, Hobbe en Agatha, groeien op op de Wibranda-state te Hichtum.. Waarschijnlijk is 
er dan al een mooie tuin bij. In de Tegenwoordig Staat van Friesland, uitgegeven 1788, wordt deze beschreven als “een der grootste 

en schoonste Buitenplaatsen in deeze Provincie, vooral ten aanzien der plantagie.” Als Tjaard in 1701 stopt met het grietmanschap 
wordt hij Heer van Waardenburg en Neerijnen genoemd. Hij sterft in 1705 en Margaretha in 1741 te Leeuwarden. 

Dochter Judith van Aylva, geboren Hichtum1689, 
heeft het landgoed waarschijnlijk geërfd. Zij sterft 
in Neerijnen  op 22 mei 1756, 66 jaar oud. Haar 
man Carel van Wied sterft in 1757. Dan erft zoon 
Hobbe van Aylva de titel en het landgoed. Hij was 
ongetrouwd en zal er, gezien zijn aktiviteiten als 
krijgsheer en Goeverneur van Maastricht, niet veel 
gewoond hebben, maar hij laat wel een duideli-
jke herinnering na. Boven de ingang van kasteel 
Neerijnen hangt een gedenkplaat met de tekst:
‘Ir Hobbe Baron van Aylva Heer van Waardenburg van 

Hiern en van Neer-Ynen. Generaal van de Infantery en 

Collonel over een Regiment te voet in dienst van den 

Staat der Vereenigde Neederlanden. Gouverneur van 

de Stad van Maastricht, Plaatse van Wijk en onderho-

orige Forten. Mitsgaders wegens den Adelyken Stand 

Gecommiteerde ter Vergadering van de Staten van 

de Provincie van Vriesland. Etc. Etc. Etc.Den 20 Iulius 

Anno 1769.’  

In 1772 sterft Hobbe te Maastricht. Titel en landgoed zijn per testament vermaakt aan Hans Willem van Aylva (1751-1827), 
een kleinkind van zijn zus Agatha Wilhelmina Aylva, getrouwd met Hans Willem Aylva te Ternaard, waar deze opgegroeid is. 
Zijn vrouw is Cornelia van Brakel. Dit echtpaar heeft een tijdje een tuindagboekje bijgehouden van Neerijnen, wat bewaard 
is gebleven. Kasteel Neerijnen wordt in 1791 gemoderniseerd en krijgt een nieuwe vleugel. Dochter Anna Jacoba van Aylva 

(1773-1853) trouwt te Waardenburg in 1800 met Frederik Willem Floris 

Theodorus van Pallandt en gaat er wonen. Zij is de laatste van Aylva 
van deze tak en de laatste van Aylva te Neerijnen.

In Hichtum is niet veel meer over van de mooie tuinen bij de Wibranda-

state. Er is nog wel wat stinzenflora binnen de vroegere singel. In Ternaard 
staat de Aylva State er niet meer, maar op die plaats en op het kerkhof 
bloeit de gele tulp nog wel. En in Cornjum en Neerijnen kan iedereen 
genieten van de stinzenplanten. We weten niet wie er begonnen is met 
het meenemen van stinzenbolletjes naar Neerijnen. Maar één ding is 
zeker: de familie van Aylva heeft haar steentje flink bijgedragen aan het 
verspreiden van de stinzenplanten, zowel in Friesland als daarbuiten.
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STINZENPLANTEN OP NEERIJNEN

door  HILDA  SUTMULLER - BOUTA
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TOEGANGSHEK  WIBRANDA-STATE

HOOFDINGANG  KASTEEL  CLINGELENBURGH  NEERIJNEN
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DE  UILENPAN  EN  HET  DAKPANNENMUSEUM
Naar aanleiding van de vraag in Sneuper 105 of het gaat om een graf-
trommel dan wel om een zogenaamde huifpan schrijft Jan Kooistra uit 
Damwoude: Jarenlang heb ik samen met mijn broer te Broeksterwoude 
in tegels en later antieke bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord 
gehandeld. Mijn broer is hiermee doorgegaan. Alles wat oud was ging 
mee. Ook kochten we complete daken leeg en werden bij thuiskomst ge-
sorteerd en aangeboden voor de verkoop. Hierbij ook vaak hulpstukken 
zoals nokvorsten en gevelpannen. Soms kwam het voor, dat er een aparte 
dakpan tussen zat, namelijk een zogenaamde ‘uilepan’.  Vandaag de dag 
moeten we uilenpan zeggen omdat er vanuit wordt gegaan dat er meer-
dere uilen dan wel pannen van bestaan.  Hoe men aan deze naam is geko-
men is niet bekend, maar wel dat deze dakpan al rond 1700 werd gebruikt.  
Als je lang genoeg in deze materie hebt rondgezworven kom je daar wel 
achter. Meestal afkomstig van grote boerderijen, maar ook wel van oude bergplaatsen. Later kwamen we zulke pannen ook wel 
tegen met een stukje fl interdun stukje glaswerk op maat er in gemaakt en die fungeerden dan als lichtpan. Al snel legden we van 
iedere partij dakpannen die er thuis kwam 1 exemplaar opzij soms meerdere, afhankelijk van afmeting, soort of kleur. Het duurde 
dan ook niet lang of er ontstond een eigen ‘museum’ van dakpannen. Inmiddels zullen het er vele duizenden zijn en uit veel lan-
den afkomstig. Ook zeer zeldzame. Een enkel verzamelaar uit den lande kwam zo nu en dan langs om zijn eigen verzameling aan 
te vullen. Er werd dan ook veel geruild. Iemand die vaker kwam was de meesterkenner op dit gebied, de uit Druten afkomstige 
heer Huub Mombers.  Voor meer informatie verwijs ik u naar www.dakpannenmuseum.nl

Mombers schrijft in een artikel: “De middeleeuwse pannenbakkerijen maakten in oude  tijden 

op verzoek de z.g. gaatpannen. Het resultaat kan een ‘luchtpan’ zijn, die tegenwoordig onder de 

naam ‘ventilatiepan’ door het leven gaat, of een ‘lichtpan’.  Hij beschrijft de luchtpan als volgt: 
‘De luchtpan of ook wel kappan genoemd, is altijd herkenbaar aan zijn wat forse uitgevallen gebo-

gen kap zonder sponning. Wanneer deze luchtpan in het schuine dakvlak is geplaatst en gewoon 

meegedekt is met de andere pannen in hetzelfde type, zal bij een regenbui het water niet naar bin-

nen komen.”  Iets verderop in het artikel een korte omschrijving van de uilenpan. De dubbele 
panuitvoering van de luchtpan (met twee neuzen) heeft een behoorlijk gat, waarvan uilen 
graag gebruik maken om op de onder het dak gelegen droog of hooizolder op muizenjacht 

te gaan. Vandaar dat men deze pannen in sommige streken van Nederland ook wel  ‘uilepan’  of  ‘oelepan’  noemt. Er komen, 
aldus Mombers, ook exemplaren voor op duivenhokken om de terugkerende duiven naar binnen te laten. De lichtpan wordt 
ook wel  ‘gehakte pan’  genoemd zoals op oude rekeningen nog te lezen is.  Zo rond 1800 kostte een rode hollepan bijvoorbeeld 
1,1 cent. Kostte een blauwe of gesmoorde hollepan 2,7 cent, dan betaalde je voor een gesmoorde gaatpan 3.2 cent per stuk. Op 
oude rekeningen staan de bedragen meestal per 1000 vermeld.
Zo hebben we met dank aan Huub Mombers een klein lesje geschiedenis gehad betreff ende “een pan glas op ‘t kerkhof” en lijkt 
mij de vraag van Hilda Bouta in de Sneuper nr. 105 beantwoord.  In het 18e eeuwse voormalig Nederlands Hervormde Kerkje te 
Alem (Gemeente Maasdriel) in de Bommerlerwaard, is het Nederlands Dakpannen Museum gevestigd.  Jan Kooistra - Damwoude
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HUUB MOMBERS IN ZIJN DAKPANNENMUSEUM IN ALEM

REACTIES OP

DIACONIEREKENINGENdoor  PIET  DE  HAAN

VOLKSGELOOF EN GENEESMIDDELEN
Pier Idsardi uit Heerlen reageerde op de oproep om natuurgeneeswijzen in Sneuper 101 van maart 2011. De familie Idsardi is in 
het bezit van een schrift met daarin recepten voor mens en dier. Het is niet altijd duidelijk voor wie van de twee de recepten zijn, 
maar misschien maakte het ook niet uit. Om ongelukken te voorkomen worden hier slechts enkele recepten vermeld:

Voor Bloedzuivering en doorgang neemt men wonderzout zemelsbaderen en thamerent, van ieder een stuiver. Dit kookt men op een 

half mengel water.  Voor bloedzuivering alleen Kremetaat. Magnesia wort ook wel bijgedaan ook paardebloemswortels. Voor de zwakke 

maag neemt men smorgens een lepel vol van de alder beste Bandewijn in. Wil de spijs niet goed verteren neemt wat brandewijn.  Voor pijn 

in de maag neemt een pond witte broodzuiker en daags 3 lepelvollen opeten.  Ist goed bevonden en openbaart het weer hetzelfde. Voor de 

koorts zijn gestoten Oranje schillen in siroop bereerd, zeer schoon, neemt er daags 2 a 3 maal van en na mate van de siroop meer of min. 

Beste Rozijnen in brandewijn geweekt zijn goed voor de koorts voor kinders. 

Rabarber voor de zagte purgatie, of doorgang. Engels zout scherper, Bittre Aloe idem. Pruimzalei zagt,, niks voor kinders, als mede beste 

pruimen gekookt.  Voor de Lindworm neemt de bovenend; of de snillen van ziggen, vijn gekerfd, en gekookt, en geduurig er wat van 

drinken, doet hem in korten tijd verteren Is Probatum bevonden. Voor de Wormen, past op de afgang, is er een worm bij, neemt hem, en 

braadt hem, wrijft hem tot Poeijer en neemt het in, en de anderen gaan voort. Wanneer het wateren niet wil neemt dan 3 a 4 swolgen van 

uw eigen water, zoo bij gelegentheden in, of alle dagen een maal.    Met dank aan Pier Idsardi - Heerlen.

LICHT-  OF  UILENPAN
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1746 - 1813                             ( deel 2 )

In december 1770 begon Sjoerd Folkerts Rypperda, voorheen advocaat bij het Hof van 
Friesland, zijn leven en carrière als secretaris en griffi  er in de Vrijheid Oisterwijk.

HUWELIJK  EN  GEZIN
Zes jaar later is Sjoerd terug in Friesland. Vermoedelijk zijn er vóór zijn vertrek uit Friesland 
besprekingen geweest tussen hem en/of zijn vader en de ouders van de bruid die hij op 
het oog heeft en zijn die tot ieders tevredenheid verlopen. Zeer waarschijnlijk kenden de 
gezinnen elkaar uit de jaren dat ze beiden in Dokkum woonden.Via briefwisseling zal hij 
het thuisfront en de aanstaande bruid en schoonfamilie op de hoogte gehouden hebben 
van zijn reilen en zeilen. Sjoerd trouwt op de leeftijd van 30 jaar op 20 april 1777 te Oen-
kerk met de 25-jarige Rebecca de With, wonende te Oenkerk op het buiten Hofwegen, 
dochter van een kapitein ter zee. 

De huwelijksakte staat opgetekend in het trouwregister van de Her-
vormde Gemeente Oenkerk Giekerk Wijns 1660-1811 inventarisnr. DTB 
712: 1777, April 20. Namiddag te Oenkerk getrouwd de Wel Edle Gestrenge 

Heer en Meester Sjoerd Rijpperda Griffi  er des Quartiers en Secretaris der ding-

bank van Oosterwijk, Daar woonagtig, En de Wel Edle geboren jonge Juf-

frouw Rebecca de With, woonagtig te Oenkerk, na 3 Zond. Proclm. Zo hier, 

als volg: betreft: te Oosterwijk, de laatste den 13 dito.

Rebecca is de oudste van de vier dochters van Jan de With en Wikje 

Minnema, die op het buiten “Hofwegen” te Oenkerk wonen (het tegen-
woordige Stania State). Ze is het tweede kind en heeft ook nog vier   
broers.  Jan de With is van oorsprong een Deen met de naam Jens Niel-
sen True, geboren in 1715. (True is een dorpje in de buurt van Aarhus). 
In 1729 monstert hij als veertienjarige samen met zijn broer Cornelis, 

in Aarhus, Denemarken, aan op een VOC-schip voor een gage van 5 gulden per maand. Hij maakt vele scheepsreizen naar 
o.a. China: Canton, en Ned. Indië: Batavia. Vanwege zijn kundigheid klimt hij  snel op in rang. In 1735 is hij stuurman en in 
1740 schipper van het schip Hofwegen. In 1746 wordt hij, als vervanger van de plotseling overleden Christoff el Blom, door 
de gouverneur-generaal van Nederlands Indië Van Imhoff  benoemd tot commandeur van de jaarlijkse retourvloot van Oost-
Indië naar Amsterdam. De vloot bestaat uit 9 schepen van verschillende kamers van de VOC.  Zijn verslag van de reis aan de 
Staten-Generaal is bewaard gebleven. Als dank voor het veilig afl everen van de kostbare ladingen ontvangt hij van de VOC een 
gouden penning met draagketting (Scheepvaartmuseum Amsterdam). 
Jan de With trouwt in Dokkum op 19 april 1750 met Wikjen Michiels Minnema, weduwe van VOC-kapitein Hendrik Canter  Visscher, 
overleden in 1748,  wiens familie ook in de Oost carriére maakte.  Het echtpaar vestigt zich in Dokkum waar Jan als kapitein ter zee 
in dienst treedt van de Friese Admiraliteit. Zijn laatste rang is kolonel. In Dokkum worden zijn acht kinderen geboren.  
Het Commandeurschap bij de VOC heeft Jan de With geen windeieren gelegd. In 1759 koopt hij een buiten te Oenkerk en gaat 
er in 1766 wonen. Hij noemt de state “Hofwegen” naar het schip dat hij zes jaar lang voor de VOC als gezagvoerder heeft beva-
ren. Jan de With overlijdt op 12 september 1781 op 66-jarige leeftijd. In de N.H. kerk te Oenkerk hangt aan de zuidmuur een 
rouwbord dat herinnert aan zijn overlijden. Wikje overlijdt op25 maart 1786. De grafsteen die het familiegraf in de kerk heeft 
gedekt (Jan de With, zijn vrouw en ongehuwde  dochter Anna lagen erin begraven) staat nu in het voorportaal van de kerk.

Na hun huwelijk reizen Sjoerd en Rebecca naar Oisterwijk, waar zij in de loop der jaren vier kinderen krijgen, allen geboren 
in Oisterwijk: Baukje op 25 december 1781, Jan en Maria Elisabeth op 8 december 1782, Folkert op 18 september 1786.
Rebecca de With overlijdt begin 1787 op de leeftijd van 34 jaar. De tekst in het overlijdensregister luidt: Op 27 januari 1787 is 

alhier in de kerk begraven de Weledelgeboren Vrouwe Rebecca de Wit Huysvrouw van den Heer Griffi  er S. Rypperda.  Sjoerd is na een 
huwelijk van 10 jaar weduwnaar met vier jonge kinderen.  De genoemde kerk is naar alle waarschijnlijkheid de oude voormalig 
katholieke St. Petruskerk.

EINDE  VAN  EEN  TIJDPERK
Acht jaar later, in 1795, maakt Sjoerd de overgang mee naar de Bataafse Republiek. Op 1 maart 1796 treedt ook Bataafs
Brabant als provincie toe tot de nieuwe republiek. Katholieken en ook Joden hebben voortaan gelijke burgerrechten en worden 
erkend als volwaardige burgers van de Republiek. Dit heeft ook zijn invloed op de tot dan toe bevoorrechte positie van het 
gereformeerde deel van de bevolking. Er komt een nieuwe bestuurlijke indeling en er worden hervormingen doorgevoerd. 
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SJOERD FOLKERTS RYPPERDA 
door  TINE  DE  ZEEUW

            

LAKZEGEL  VAN  SJOERD  RYPPERDA
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In 1797 valt het besluit over de nieuwe, algemene benaming van het 
lokaal bestuur, die voortaan de gemeente zal zijn. De Vrijheid Oister-
wijk  gaat verder als de gemeente Oisterwijk onder de leiding van een 
Schout-civiel (vergelijk met de huidige burgemeester).  Zoals overal de-
gradeert de gemeentesecretaris tot klerk. In deze nieuwe situatie moet 
de gemeentesecretaris zijn eed opnieuw afleggen in de handen van de 
Schout-civiel. Sjoerd Rypperda weigert de eed af te leggen in de handen 
van de Schout-civiel van Udenhout die hij daarvoor niet voldoende gekwalificeerd acht. Hij krijgt daarop ontslag wat hij aanvecht 
met een schrijven aan het Comité van Algemeen Welzijn van Bataafs Brabant.  Hij wordt in het gelijk gesteld. Het provisioneel 
ontslag van mr. Sjoerd Rypperda wordt op 5 september 1798 door het Provinciaal Bestuur ongedaan gemaakt.
In 1798 wordt het land naar Frans voorbeeld opgedeeld in departementen. Bataafs Brabant wordt gesplitst in twee departe-
menten. Den Bosch wordt de hoofdplaats van het Departement van de Dommel, waar Oisterwijk ook onder ressorteert. Tot de 
uitroeping van het Bataafs Gemenebest in 1801 blijft deze indeling bestaan. In 1801 wordt (in grote lijnen) teruggekeerd naar 
Departement Bataafs Brabant (tot 1807). Er worden civiele rechtbanken ingesteld die niet meer alle onder Oisterwijk ressort-
eren. Het Kwartier van Oisterwijk blijft als bestuurseenheid bestaan tot 26 april 1810. Ook in de jaren van Lodewijk Napoleon 
(1806-1810) en de inlijving in het Franse keizerrijk houdt Sjoerd bestuurlijke functies in Oisterwijk, zij het dat zijn taken inhoude-
lijk sterk gewijzigd zullen zijn.

Op 18 april 1809 verblijft koning Lodewijk Napoleon met zijn gevolg 
voor een rustpauze in Sjoerd’s woonhuis ‘In de Drije Swaentjes’  terwijl 
hij op doorreis is. Wellicht is er toen een en ander besproken en horen 
dominee Van Strijen en pastoor Van der Bruggen ook tot het ontvang-
stcomité. Feit is dat enige tijd later, de Nederduitsch Gereformeerde ge-
meente op last van de koning, de voormalige katholieke St. Petruskerk, 
waarover ze na de vrede van Munster de beschikking had gekregen, 
teruggeeft aan de katholieken. De kerk is in een deplorabele toestand. 
Het handjevol gereformeerden had in de voorgaande 150 jaar niet de 
middelen om de grote kerk naar behoren te onderhouden. Daar zij nu 
geen kerk meer hebben krijgen de gereformeerden van Lodewijk Na-
poleon als compensatie een bedrag van 7000 gulden om een nieuwe 
kerk te bouwen in Oisterwijk, voor de gemeenteleden van Oisterwijk, 
Udenhout, Moergestel, Berkel, Enschot en Heukelom.
Sjoerds zoon Folkert legt in 1810 de eerste steen en Sjoerd biedt bij de 
voltooiing van de kerk een uurwerk aan. Piet Wierdsma, notabele die 
rond die tijd in Oisterwijk komt wonen is een belangrijke weldoener bij 
de financiering van de bouw van de kerk. Op zondag 2 september 1810 
vindt de eerste godsdienstoefening plaats in deze kerk, die ook wel Na-
poleonskerk wordt genoemd en niet het grootste maar wel het oudste 
kerkgebouw van Oisterwijk is. In september 2010 heeft de protestantse 
gemeente het 200 jaar bestaan van de kerk gevierd. Bij de kerkenfusie 
van 1816 wordt de Nederduits Gereformeerde Kerk ondergebracht in 
de Nederlands Hervormde Kerk.
In 1811 legt Sjoerd Rypperda zijn bestuurlijke taken neer. Het jaar 1811 
betekent tevens het einde van de civiele rechtbanken.  Er voor in de plaats komt in ’s-Hertogenbosch de Rechtbank van Eerste 
Aanleg en in Oisterwijk het Vredegerecht.  Sjoerd overlijdt op 1 juni 1813 te Nijmegen, akte 126, op de leeftijd van 67 jaar.  
Mogelijk is hij zijn laatste jaren bij zijn dochter Baukje in huis geweest, die dan met haar man en gezin in Nijmegen woont. 

KINDEREN  VAN  SJOERD  EN  REBECCA
Sjoerd’s oudste dochter Baukje is geboren te Oisterwijk op Kerstdag en gedoopt op Oudjaarsdag 1781. Na haar jeugd in Ois-
terwijk doorgebracht te hebben trouwt zij op de leeftijd van 18 jaar, op 6 december 1799 voor de Oisterwijkse Schepenbank 
met mr. Barthold Theodoor Wilhelm van Hasselt, geboren te Zutphen in 1770, zoon van Johan van Hasselt, burgemeester 
van Zutphen, en Susanne Françoise van Sonsbeeck. Barthold heeft Rechten gestudeerd aan de Geldersche Hoogeschool van 
Harderwijk, is advocaat en in de loop van de jaren Raad van financiën in het kwartier Zutphen, assessor van de landdrost van 
Gelderland en directeur en controleur Posterijen in Leeuwarden (benoeming m.i.v. 11 november 1817) en Groningen.
Baukje woont na haar huwelijk achtereenvolgens in Zutphen, Nijmegen, Arnhem, Leeuwarden en Groningen. Het echtpaar 
krijgt acht kinderen: Johan Francois Leonard 1800-1825, Rebecca Minnema Bartholds 1803-1828, Marcus Anne 1804-1857, 
Susanne Françoise, 1805-1829, Sjoerd Folkert, 1809-1881, Jacob Adriaan Karel, 1810- 1878, Maria Elisabeth, 1812- 1815, 
Barthold 1816-1894. 
Moeder Baukje is tussen 1820 en 1824 een van de voogdessen van het Stadsweeshuis van Leeuwarden.  Haar man overlijdt zeer 
onverwachts te Groningen op 2 juni 1840.  Baukje 5 jaar later op 15 september 1845. In de Leeuwarder Courant van 19 september 
1845 staat te lezen: Tot bittere droefheid van hare Kinderen is te Groningen den 15e september 1845, des avonds ten acht ure, in den 

ouderdom van ruim 64 jaren, zacht en kalm ontslapen, Vrouwe B. Rypperda, Weduwe van den Heer en Mr. B.T.W. van Hasselt, in leven 

Directeur van het postkantoor aldaar. Eenige kennisgeving.
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Zoon Jan, erft bij het overlijden van zijn vader in 1813 het huis ‘In de Drye Swaentjes’ en verhuist van Lind 75 naar zijn ouderlijk 
huis schuin aan de overkant. Jan is geboren op 8 december 1782 en is één van de tweeling met zijn zus Maria Elisabeth. Op 
jonge leeftijd komt hij in de problemen door een bij het gezin in dienst zijnde (katholieke) dienstmaagd zwanger te maken. 
Uiteraard zal vader Sjoerd hem ter verantwoording geroepen hebben en een heel hartig woordje met hem gesproken hebben. 
Echter het kwaad was geschied. Om de goede naam te redden koopt Sjoerd in tegenwoordigheid van de pastoor de kraam-
kosten, alimentatieplicht en het dreigende schandaal af met een tegemoetkoming van duizend gulden. Als “vader” van het kind 
wordt een remplaçant gezocht en gevonden. Het kind is op 24 mei 1803 katholiek gedoopt als Franciscus Gerardus, natuur-
lijke zoon van de remplaçant en de betreffende dienstmaagd.  In een notariële akte van 10 mei 1803 zijn de gemaakte af-
spraken vastgelegd. Daar staat tevens in dat het kind de naam Rypperda niet mag voeren.

Na het overlijden van zijn vader trouwt Jan op 28 september 1814 in de namiddag in Leeuwarden met zijn nicht Arnolda Breda 
(dochter van zijn tante Sophia Clara Breda-de With, die een zus is van zijn moeder Rebecca). Beide echtelieden zijn volgens de 
huwelijksakte zonder beroep. Arnolda’s moeder is bij het huwelijk aanwezig. Arnolda is geboren te Zevenbergen op 3 juli 1792. 
Jan en Arnolda krijgen vijf kinderen: Sophia Clara 1816-1876, Wikje Minnema 1823-1825, Rebecca 1822-1854, Jan Arnold 1828-
1910 en Igminia Ignatia 1831-1873. In september 1816 krijgt Jan zijn benoeming tot Vrederechter voor het kanton Oisterwijk.

De belangrijkste taak van een Vrederechter was te proberen om tot een schikking te komen tussen de partijen. Partijen mochten 
geen procedure voor een hogere rechtbank beginnen, zoals bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, zonder eerst een poging tot 
schikking bij de Vrederechter te hebben gedaan. De Vrederechter sprak recht in zaken betreffende roerende goederen met een 
waarde van hooguit 100 francs, over schade aan gewassen, grenzen van landerijen, onderhoud van onroerend goed, arbeids-
overeenkomsten e.d. Daarnaast trad hij op in familie- en erfrechtelijke zaken. Van hem werd verwacht recht te spreken naar 
redelijkheid. Hij was rechter van beroep, maar niet perse jurist. De Vrederechter had twee plaatsvervangers en werd bijgestaan 
door een griffier. De functie heeft bestaan in de periode 1811 tot 1838.
Jan overlijdt te Oisterwijk op 9 augustus 1834, op de leeftijd van 52 jaar. Arnolda overleeft haar man vele jaren en overlijdt op 19 
maart 1872. Beiden zijn begraven in Oisterwijk bij de Nederduitsch Gereformeerde kerk, nu de Protestantse Kerk in de Kerkstraat.

De tweede dochter van Sjoerd en Rebecca, Maria Elisabeth, geboren op 8 december 1782 (tweeling met Jan) trouwt op 
10 mei 1803 te Oisterwijk met Joost Adriaan van Hamel, in 1779 geboren te Zutphen, van beroep belastingontvanger. Ze 
wonen in Zutphen, waar de eerste drie kinderen geboren worden, Catharina 1804-1886, Nicolaas 1806-1813 en Sjoerd 
1807-1848 en daarna in Doesburg waar Rebecca 1808-1882, Joost Adriaan 1810-1885, Jan Arnold 1815-1893, Baukje 1817-
1878 en Maria Elisabeth 1819-1884 worden geboren.

De kinderen worden al vroeg wees. Vader Joost Adriaan overlijdt in hun huis aan de Veerpontstraat te Doesburg op 1 mei 
1820. Enkele dagen voor zijn overlijden koopt hij een huis aan de Kerkstraat, hoek Groenmarkt, voor de somma van f 4800,00, 
waarheen het gezin na zijn overlijden verhuist. Het is een aanzienlijk herenhuis met schuur en tuin.
Moeder Maria Elisabeth overlijdt in dit woonhuis op 10 februari 1823, op de leeftijd van 39 jaar. In 1823 zijn de kinderen in 
de leeftijd van 18, 16, 15, 14, 13, 8, 6 en 4 jaar. Hoe de voogdij geregeld is, blijft in het duister. De archieven geven niets prijs. 
Er is alleen sprake van een veiling in februari 1824. Het huis aan de Kerkstraat wordt door de onmondige kinderen van Joost 
Adriaan van Hamel verkocht. In de akte zijn geen voogden genoemd. In het bevolkings-register 1823-1826 staan de leden 
van het gezin Van Hamel vermeld als vertrokken uit de gemeente Doesburg, maar niet wanneer of waarheen. De gedachte 
gaat uit naar het gezin van tante Baukje en oom Barthold van Hasselt, dat in die periode in Leeuwarden woont.

In 1839 verkopen Barthold van Hasselt en zijn neef Sjoerd van Hamel beide wonende te Leeuwarden, uit de erfenis van 
echtgenoot Baukje Rypperda respectievelijk overleden moeder Maria Elisabeth Rypperda, een aantal zathes te Brantgum en 
Bornwird voor een bedrag van ruim 80.000 gulden.  Sjoerd van Hamel zal hier waarschijnlijk als oudste zoon van het gezin 
Van Hamel zijn opgetreden mede ten behoeve van zijn broers en zussen.

De jongste zoon van Sjoerd en Rebecca, Folkert, is geboren op 18 september 1786 te Oisterwijk. Bij besluit van 13 juli 1810 van 
de gemeenteraad van Oisterwijk wordt hij aangesteld als adjunct maire. Dat is hij tot 1814, waarna hij tien jaar schout-civiel/
burgemeester van Oisterwijk is. Folkert woont in die periode in de Kerkstraat ongeveer ter hoogte van de Poststeeg. In het 
kerkelijk leven is hij ouderling van de Hervormde Gemeente Oisterwijk. 

Op 10 oktober 1816 trouwt hij in Doesburg met de 21-jarige Juliana Andrea Becquer, geboren te Doesburg in 1796. Zij is 
een dochter van Wolter Hendrik Becquer 1765-1836 en Maria Regista Creyghton 1771-1842. Met haar betrekt hij in 1818 het 
huis ‘De Roskam’ aan de zuidzijde van de Hoogstraat te Oisterwijk, waar voorheen herberg werd gehouden. Folkert en Juliana 
krijgen een zoon Sjoerd en twee dochters. Maria Regista is vijf maanden als ze in oktober 1818 overlijdt en in Oisterwijk wordt 
begraven.  

In november 1824 verhuist Folkert met zijn gezin naar Doesburg. In het bevolkingsregister Doesburg staat hij vermeld als 
rentenier wonende in huis nr. 367 met vrouw, dochter, zoon en twee dienstmeiden.Van maart 1830 tot 1833 is hij wethouder 
en ambtenaar van de burgelijke stand van Doesburg. In Doesburg overlijden op jonge leeftijd op 26 juli 1840 zoon Sjoerd en 
op 24 augustus 1844 dochter Rebecca. Folkert overlijdt in Doesburg op 13 september 1863, op de leeftijd van 77 jaar. Juliana 
overleeft haar man 10 jaar en overlijdt te Doesburg op 23 mei 1873.
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HERINNERINGEN AAN FAMILIE RYPPERDA
Een straatnaam aan de oostrand van Oisterwijk herinnert 
aan de Rypperda’s: het Rypperdapad. 
De Rypperdabank, vernoemd naar Sjoerd Rypperda, 
stond aan het begin van het bosgebied van Oisterwijk, 
dicht bij het hertenkamp, maar ging verloren bij de aan-
leg van een fietspad. Een replica kwam er in 2005. De 
bank is geschonken door de gemeente Oisterwijk en het 
Brabants Landschap ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van de Vereniging van Natuurmonumenten. De 
bank staat oostelijk van de Bosweg, op een heuvel aan 
het Voorste Goorven.
De Wierdsmabank is een herinnering aan de aankopen 
van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
in Nederland van delen van het landgoed de Hondsberg 
in Oisterwijk. O.a. Jan Volkert Wierdsma ( achterkleinzoon 
van Sjoerd Rypperda) had hiervoor gestreden en bood de 
Vereniging de bank aan die in 1917 werd opgericht. Deze 
bank is gemetseld en heeft een hardstenen zitplaat. De bank is tevens een herinnering aan de geslachten Wierdsma, Rypperda 
en De Balbian Verster, waarvan leden ruim 100 jaar het landgoed De Hondsberg hadden beheerd en door huwelijken met el-
kaar verbonden waren. De wapens van deze families zijn op de bank aangebracht. Het wapen van Rypperda: Enerzijds de halve 
Friese adelaar, anderzijds een roos en drie klaverbladen. De bank staat op een heuvel aan de westzijde van het Kolkven, op de 
vroegere grens van Oisterwijk en Moergestel en biedt een mooi uitzicht over het ven.

Er is een oorkonde bewaard gebleven, betreffende Jan Arnold, kleinzoon van Sjoerd Rypperda, zoon van Jan Rypperda en 
Arnolda Breda. Jan Arnold (1828-1910) is in zijn tijd een bekende Oisterwijker en van grote betekenis voor de Oisterwijkse 
samenleving. In 1863 wordt hij in Oisterwijk benoemd tot Ontvanger der Directe Belastingen en Accijnzen. Bij zijn gouden 
ambtsjubileum wordt hij geridderd in de Orde van Oranje Nassau. In juli 1867 komt hij in de Oisterwijkse gemeenteraad 
en zijn mandaat wordt steeds vernieuwd, zodat hij meer dan 40 jaar gemeenteraadslid is. Tevens is hij oprichter, president 
en beschermheer van Harmonie Asterius, initiatiefnemer van de Vereniging tegen verontreiniging van Openbare Wateren, 
initiatiefnemer van wielerwedstrijden en één van de oprichters van de Oisterwijkse VVV. Bij zijn 80e verjaardag in 1908 komt 
de familie bijeen en brengt een bedrag bijeen dat de eerder verkregen subsidie aanvult, bestemd voor de restauratie voor 
het oudste stenen huis van Oisterwijk in de Kerkstraat. Van dit feit werd een oorkonde opgemaakt, waarvan de tekst luidt:

De bloed- en aanverwanten van Jan Arnold Rypperda, op 7 april 1908 te Oisterwijk bijeen 

gekomen ter viering van zijn tachtigsten verjaardag, nadat hij daar van 1863 tot 1904 

Rijksontvanger was en thans meer dan veertig jaar lid van de gemeenteraad, hebben 

bijeengebracht het nog ontbrekende bedrag van de kosten der herstelling in de oorspron-

kelijke staat van het perceel te Oisterwijk A nr.94, kadaster sectie F nr.944, toebehorende aan 

Martinus Petrus de Backer in welks gevel 1633 als jaar van stichting in kunstig smeedwerk 

is aangegeven. Zij deden dit ter ere van de jubilaris aan wiens bemoeiing deze herstelling 

is te danken en tevens uit genegenheid voor het dorp, waaraan zij zich allen door afstam-

ming of aanhuwelijking verbonden voelen. Zo werd ter herinnering deze oorkonde gesteld en 

aangeboden aan de Raad der gemeente Oisterwijk en ter plaatsing in het gemeentearchief. 
Daaronder de namen van de aanwezigen bij de plechtigheid.

Jan Arnold Rypperda overlijdt na een kort ziekbed op 9 februari 1910. In verschillende 
kranten waaronder de Leeuwarder Courant plaatst de familie een overlijdensadvertentie. 
Oisterwijk loopt uit op de begrafenisdag en bewijst eer aan de man die tijdens zijn leven 
veel betekende voor Oisterwijk en zijn bevolking.

BRONNEN
Boeken: Familie Van Haersma en Van Haersma de With, G. v.d. Veer / De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, 

De Dongeradelen, Herma M. van den Berg / De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, P.N. Noomen
Archieven: Regionaal Archief Tilburg / Gelders Archief / Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg / Regionaal Archief Zutphen /
Groninger Archieven / Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden / Kerkhofregister van de Nederduits Gere-
formeerde Kerk Oisterwijk / Doopboek Nederduits Gereformeerde Kerk Oisterwijk
Websites: Genlias / Centraal Bureau voor de Genealogie in Den Haag / De krant van toen - Leeuwarder Courant, Dagblad van 
het Noorden en andere bladen van Groningen en Friesland, periode 1752-1960 / De Vrijheid Oisterwijk / diverse andere sites
Diversen: Vlugschrift van de Heemkundekring / De Kleine Meijerij gevestigd te Oisterwijk / Biografieën van Ad van den Oord /    
Nieuwsklok, weekblad van Oisterwijk / Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum
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DIACONIEREKENINGEN

De Diaconierekeningen van Hervormd Holwerd (1748-1900) en Dokkum 
(1795-1856) vormen een rijke bron waar een stukje samenleving in boek-
houdkundige vorm voorbijkomt. Soms wordt er in de rekeningen gebruik 
gemaakt van een woord of begrip waarvan de juiste betekenis niet altijd 
meer bekend is. 

REKENING VOOR DE POMP
Het maken of repareren van een pomp komt regelmatig in de rekeningen 
voorbij. Niet iets om je druk over te maken, ware het niet dat ‘pomp’ wel 
eens een andere betekenis kan hebben dan menigeen denkt: ‘Dokkum, 

september 1796. Betaald aan Freerk Bok voor het maaken van de pomp bei 

Battel Soerds.’  Ook in maart en juni 1798 is er weer een reparatie aan de 
pomp van Battel Soerds. In een familieboek met daarin Battel Soerds zou 
dan geschreven kunnen worden dat voorvader Battel regelmatig proble-
men had met het oppompen van water en dat pompmaker Freerk Bok 
er aan te pas moest komen om de pomp te repareren, want zo zou dit 
reparatiewerk geïnterpreteerd kunnen worden. 
Maar hoe zit het dan met de volgende rekening: ‘Holwerd, april 1783.           

Wegens onkosten aan de pomp in de Oudedijk.’  Betreft het hier een water-
pomp in openbaar terrein? Een dorpspomp voor algemeen gebruik 
misschien? Nee, het gaat hier om een pomp onder de weg door, een 
duiker zoals we dat tegenwoordig noemen. Pomp heeft namelijk nog 
een andere betekenis dan de ouderwetse waterpomp met zwengel of 
de pomp in een boot die beide algemeen bekend zijn. 

Het Woordenboek van de Nederlandse Taal geeft voor pomp o.a. : ‘Voorwerp dat den vorm heeft van een hollen cylinder, van 

een buis.’ Een pomp is daarom te beschouwen als een soort buis die horizontaal gelegd water kan transporteren en verticaal 
met een mechaniek erin water op kan zuigen. In de Holwerder rekeningen komen posten voor als: ‘Een pomp in de weg tot 

waterlossing van de Beijer’,  ‘de vernieuwing van een massale (= gezamenlijke) pomp of waterlossing van de noorderhelft der Oude 

Beijer.’ In deze rekeningen wordt dus een pomp bedoeld die horizontaal ligt en als een duiker fungeert. Tevens tonen deze 
rekeningen aan dat de diaconie het onderhoud van de waterlossing bij de weg voor rekening nam of moest nemen. Ook de 
post ‘het onderhoud der weg voor de diaconiegebouwen’ (1855) geeft aan dat de diaconie voor het onderhoud van de weg op-
draaide. In het algemeen was het zo dat eigenaren (in deze voorbeelden de Diaconie) van de aanliggende percelen voor het 
onderhoud van de openbare weg en de afvoer van het water moesten zorgen.1  Een pomp fungeerde in zo’n geval als een ‘In de 

grond gelegde koker om het water onder een weg of dijk door te laten waarbij geen kleppen of schuiven aanwezig zijn om het waterpeil 

te regelen.’  

Het dorp Kollumerpomp dankt hier zijn naam aan. Naast gemetselde pompen werden ze vroeger ook vaak van hout gemaakt. 
De bekende Dokkumer S.E. Wendelaar Bonga wijdde hier in Ut it Boargerlibben fan Dokkum op bladzijde 13 ook aandacht aan: 
‘In 1840 kreeg Dokkum zijn eerste riolering of zoals men het toen noemde waterleiding. Ik heb in de resolutieboeken van de 18e eeuw 

gelezen dat het water toen nog door goten en greppels langs de straten naar Het Nauw en Het Diep liep. Waarschijnlijk heeft dat tot 

1840 geduurd. Er kwam in dat jaar een riolering in de Vleesmarkt. Vier ondergrondse leidingen voerden het water naar het Kleindiep. De 

Diepswal kreeg toen 1 ondergrondse leiding. Of het toen buisleidingen waren of zinkputten met een houten pomp dat weet ik niet. Maar 

ik denk dat de fabricage van stenen rioleringsbuizen van jongere datum is.’

OPPOMPEN  OF  AFVOEREN
Had Battel Sjoerds eigenlijk wel problemen met het oppompen van water? Er is namelijk nog een vierde reparatie aan de pomp 
geweest die mogelijk op een ander soort pomp wijst: ‘Betaalt aan Freerk Bock van het maken van een pomp aan ons armen huis 

bewoont door Battel Sjoerds’ (1798).  We zien hier dat Battel in een huis woonde waarvan de eigenaar de diaconie was, die dus 
voor het onderhoud van de aanliggende weg en de afvoer van water moest zorgen. De vraag kan nu gesteld worden wat er 
nu in het familieboek van Battel geschreven moet worden. Problemen om water op te pompen of problemen om water af 
te voeren? De post Dokkum, augustus 1803: ‘Betaald an jenever bij het verzetten van de pomp agter het huis van Nijnke Ronner’ 

is ook zo’n twijfelgeval. Duidelijk is wel: ‘Dokkum, februari 1803: Nog betaalt aan Freek Bok elf stuv. voor een nieuwe suiger van een 

pomp gemaakt aan het huis van Pijtter Leenderts.’  Het gaat hier dus om water oppompen. Een zuiger was toen een houten schijf 
met leer omkleed. De houten schijf met daarin een afsluitbare opening werd voorzien van een ijzeren beugel, zodat hij voor 
vervanging omhoog getrokken kon worden. Een dergelijke kapotte zuiger eruit halen, gebeurde ook wel met een prikijzer met 
weerhaak en ruime handgreep om goed kracht te kunnen uitoefenen. Omdat de hoogte boven de pomp soms beperkt was, 
kon het prikijzer geknikt worden, althans bij het hiernaast afgebeelde prikijzer.
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DE  POMP

PRIKIJZER  VOOR  POMPREPARATIES

door  PIET  DE  HAAN
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VIER  EEUWEN  KINGMA
door  PIET  DE  HAAN
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T Eind november 2011 is het familieboek ‘Vier Eeuwen Kingma in de Oostergo’ van 

de drukpers gerold en in eigen beheer uitgegeven door ons verenigingslid Jan 

Kingma. Het formaat van het boek is 21 x 28 cm en het heeft 237 bladzijden. Eerder 
werd aandacht aan deze uitgave besteed op onze website en in de weblog.

Jan Kingma heeft een studie verricht naar de familie Kingma in de Oostergo en 
deze informatie toegankelijk gemaakt in dit prachtige boekwerk. Het boek begint 
bij Renicus Kingma die in 1631 z’n testament laat opmaken. Jammer dat de auteur 
niet een verklaring geeft voor het gebruik van de achternaam Kingma. Toch een 
vraag die menige Kingma zich zal stellen. Zoals in vrijwel alle familiegenealogieën 
zijn ook in dit boek vele oude akten of delen ervan opgenomen. Maar met name 
de 17e-eeuwse akten zijn voor de ongeoefende lezer van het oude schrift onlees-
baar. Een integrale hertaling zou daarbij niet misstaan.

De tekst op de achterzijde meldt: In 1612 woont in het dorp Janum, in de provincie 

Fryslân, Johannes Pitersz Kingma. Hij is de stamvader van vele Kingma’s in het kwart-

ier Oostergo. De nakomelingen van Johannes Pitersz Kingma zijn in kaart gebracht. 

Johannes Pitersz Kingma is geboren in Zweins en afstammeling van Jelle Kingum (ca 

1450-1538). Met dit boek wordt dan ook een bijdrage geleverd aan het in beeld brengen 

van de nakomelingen van Jelle Kingum. Tevens gaat het in dit boek over mijn vooroud-

ers. Van bovengenoemde Johannes Pitersz Kingma tot en met mijn pake Jan Kingma 

(1901-1985) wordt de gezinssamenstelling beschreven, de woonplaatsen, het beroep en de kerkelijke ge-zindte. Een familiegeschiedenis 

van tien generaties in Fryslan.

De namenindex van dit familieboek staat ondertussen online op onze site. Dat zouden meer auteurs moeten doen, want zo 
kan elke genealoog makkelijk zien of er familieleden in deze uitgave voorkomen! Het boek is voor 25 euro exclusief verzend-
kosten bij de auteur te bestellen, via ; een aanrader, ook als je geen Kingma heet.

DE  POMPMAKER
Een pomp maken om water op te pompen of water af te voeren was overigens nog niet zo een-
voudig. Pompmakers holden een rechte houten grenen of eikenhouten stam uit. Ze maakten als 
het ware een houten buis. Een enkele keer worden deze houten pompen nog wel eens aanget-
roff en. Zo werd er in de jaren tachtig een houten pomp omhoog gehaald uit de welput van het 
pand Halvemaanspoort 26. De pompbalk was zo’n 2,5 meter lang. De doorsnede was rechthoekig 
met afgeschuinde kanten, waardoor er in feite van een achthoek gesproken kon worden. Het gat 
erin geboord was hooguit 10 cm in diameter.2  Een pompbalk zoals hiervoor beschreven bevindt 
zich thans nog in het midden van de stal in een boerderij te Oosternijkerk.3   Gezien de hoogte 
boven de pomp is hier ook een knikijzer nodig. 
Freerk Bok was een bekende Dokkumer pompmaker waarover in De Sneuper 49 (blz. 14) een ar-
tikel verscheen. Hij woonde in Dokkum aan de Dijk. De steeg naast zijn woning heette, hoe kan 
het ook anders, de Pompmakerssteeg. Na de afbraak van een naast de steeg gelegen woning heet 

de ontstane straat nu de Doorbraak.  
In de Groninger archieven is nog een 
historische foto uit 1909 bewaard ge-
bleven van een op straat aan het werk 
zijnde pompmaker. 
Pompmakers maakten ook pompen 
voor schepen. In dit artikel wordt 
hier aan voorbij gegaan omdat een 
diaconie zich normaliter niet met scheepvaart bezighoudt. De dia-
conie van de Hervormde Kerk van Dokkum deed dat echter wel. 
Zij was eigenaar van een trekschuit op Stroobos. Er zijn wel diverse 
posten aangaande die trekschuit, maar geen daarvan heeft iets met 
een pomp te maken. 

NOTEN
1.  De Sneuper 75, R. Tolsma, Kunstwegen en voetpaden in Oostdongeradeel, blz. 103. 
2.  Sâlt Wetter Swiet Wetter, G.I.W. Dragt, blz. 20.
3.  Foto beschikbaar gesteld door D.A. Zwart
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( ONDER VOORBEHOUD )

2  JULI  2012

6   JULI  T/M 24 AUG

14 JULI T/M 30 AUG

8 SEPTEMBER 2012

8 SEPTEMBER  2012

9 SEPTEMBER 2012

14 SEPTEMBER 2012

IN  OKTOBER  2012

DE  FRIESE  STATIES   
Schilderijen en gedichten

JOHANNES ELSINGA & TIJDGENOTEN
Expositie Fries impressionisme

PIER FEDDEMA
kunstenaar en docent, geb in Anjum

OPEN MONUMENTEN DAG
Thema: Groen van Toen

FYSKE MÛNEDEI 
Gild Fryske Mounders / Fryske Mole

JOFELCULTUURDAG 
Joodse cultuur voor iedereen
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Social media in 19e-eeuws Dokkum 
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Eendenkooien  - G. Mast
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LEEUWARDEN
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DOKKUM
Het Admiraliteitshuis

DOKKUM   
Bonifatiuspark

IN HEEL FRYSLAN    
diverse molens open
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EE of ENGWIERUM   
dorpshuis
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STREEKARCHIEF NOORDOOST-FRYSLÂN
Het Streekarchief (officieel Streekarchivariaat Noordoost Friesland) is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten 
Dongeradeel, Ameland en Schiermonnikoog. Het Streekarchief beheert de archiefbewaarplaatsen van de drie gemeenten 
in Dokkum, Ballum (Ameland) en Schiermonnikoog. In elk van de drie bewaarplaatsen worden in hoofdzaak de oude ge-
meentelijke archieven bewaard. Te Dokkum worden de archieven van de voormalige gemeenten Dokkum, Oostdongeradeel 
en Westdongeradeel beheerd. In alle bewaarplaatsen worden naast deze archieven ook niet-overheidsarchieven bewaard. Dit 
zijn archieven van kerken, scholen, waterschappen, allerlei soorten verengingen en stichtingen, personen en/of families. 

Het Streekarchief beheert, naast de archieven, onder de noemer Historisch Informatie Centrum Noordoost-Fryslân ook een 
omvangrijke collectie boeken. Een overzicht van de aanwezige archieven en collecties en de bijbehorende inventarissen en 
catalogi vindt u op de website www.hicnof.nl in het menu-onderdeel Archieven en collecties. Ook beheert het Streekarchief 
een grote collectie oude foto’s van o.a. de gemeente Dongeradeel. Deze worden eveneens toegankelijk gemaakt via de web-
site in het menu-onderdeel Beeldbank, samen met collecties oude foto’s uit Achtkarspelen en Ferwerderadiel.

OPENINGSTIJDEN STUDIEZAAL DOKKUM
maandag 13.30 - 17.30 uur  18.30 - 20.30 uur*
dinsdag    9.30 - 17.30 uur  18.30 - 20.30 uur
woensdag   9.30 - 17.30 uur
donderdag   9.30 - 17.30 uur
vrijdag    9.30 - 17.30 uur  18.30 - 20.30 uur*
zaterdag  10.00 - 13.00 uur

* studiezaal wel toegankelijk maar geen archiefstukken opvraagbaar

Brokmui 62  9101 EZ   Dokkum  -  Postbus 369    9100 AJ  Dokkum   -  T:  0519-22 28 53   - E: 

www.hicnof.nl

Mr. Drs. O.J. Leegstra

Blauwhuisstraat 2 - 9104 EV Damwoude

Tel.: 0511 - 42 12 01 - Fax: 0511 - 42 35 72

E-mail: 

www.notarisleegstra.nl
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Lytse Wei in Engwierum rond 1908


