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Lekker met vakantie geweest? Wij wel. Mijn vrouw 

en ik hebben in de Schotse Hooglanden gewandeld.  

Heerlijk er tussen uit. Toch is het in het Noordoost-

Friesland ‘not so bad’, om met de Schotten te spreken. 

Thuiskomen is voor mij dan ook een van de leukste 

onderdelen van vakantie. Niet in het minst omdat je 

allerlei nieuwe plannen hebt gesmeed. Plannen waar 

je direct mee aan de gang wilt. Het gaat om kleine 

plannen tot grotere plannen. 

Plannen maken, nieuwe ideeën bedenken, het is een 

levensvoorwaarde.  Het zit in onze genen, was dat 

niet zo dan hadden we nog rond ons prehistorisch 

kampvuur gezeten, maar dankzij plannenmakers rijdt 

er nu een Lelijk Eendje rond op Mars. De hele motor 

van onze geschiedenis ligt in het maken van plannen 

en ideeën. Van revolutionairen, die een betere wereld 

willen en daar soms met hun leven voor betalen, tot 

wetenschappers die grenzen verleggen en sporters 

die alles opzij zetten voor Olympisch goud. Denk maar 

eens aan Epke Zonderland, wat een doorzetter en wat 

een prestatie!  Plannen en ideeën zijn een levensvoor-

waarde; als ze er niet meer zijn is dat het begin van het 

einde. Het betekent dat je hebt opgegeven.  

Noordoost-Friesland staat op een keerpunt. Toekomst-

plannen zijn gevraagd. Teruglopende werkgelegen-

heid, ontvolking, stagnerende huizenmarkt, seculari-

satie, een krimpend voorzieningenniveau. Uiteraard  leven we nog paradijselijk  vergeleken met het eerste de beste Afrikaans land, 

maar toch.  De politieke situatie in Nederland en in Europa. We zijn in een windstilte geraakt en worden door de stroming naar lager 

wal gedreven, terwijl in Azië en Zuid-Amerika scherp aan de wind wordt gezeild.  Komen we hier nog uit, is er nog een oplossing? 

Wie heeft een goed plan?  

In elk gemeentehuis staan archiefkasten waarin voor honderdduizenden euro’s aan  plannen en rapporten zijn opgeborgen; plan-

nen die nooit zijn uitgevoerd. Zo ligt er alleen al voor een dorp als Holwerd een plan voor een uitgaanscentrum en haven op de 

Holwerder Pier, compleet met casino. Er ligt een plan voor een bamboedorp en een binnenmeer achter de zeedijk bij hetzelfde 

dorp en een waddeninformatiecentrum in een leegstaand kassencomplex. In de gemeente Ferwerderadiel ligt een plan om 

een overtollige deltapijler als kunstwerk in het buitendijks gebied te plaatsen, compleet met een kabelbaan om er te komen. 

Dorpsrenovatieplannen, de teelt van exotische gewassen, een dorp met woningen in de vorm van omgekeerde Vikingschepen, 

noem maar op.  Je kunt het zo gek niet bedenken of een adviesbureau heeft het al eens ingediend. Voor 2050 is zelfs voorspeld dat 

door de opwarming van de aarde de Waddenzee een Middellandse Zee is geworden. Alle onverkoopbare huizen van nu worden 

dan goud waard. Moddergat als Monaco aan de Waddenzee; heb nog even geduld!

Recent werd groen licht gegeven voor een plan dat zijn gelijke niet kent. Het begon vele jaren geleden met een simpel idee om 

de Lauwerssseewei even ten noorden van Aldtsjerk door te trekken naar de Anne Vondelingweg, de zuidelijke Rondweg rond 

Leeuwarden.  Als toen was doorgepakt had de ontsluiting er nu gelegen, maar er is nog niks. De tientallen miljoenen guldens die 

voor de weg naar Leeuwarden nodig waren, zijn nu honderden miljoenen euro’s geworden, geld dat is bestemd voor wat weinig 

fantasievol heet: de Centrale As. De aanleg van deze vierbaans weg  is volgens ondernemers en politici de reddende navelstreng 

om Noordoost-Friesland uit zijn isolement te halen. Tegenstrevers zijn van mening dat de weg – die liefst driehonderd miljoen 

euro kost – van iets naar niets leidt. In plaats van meer mensen naar Noordoost-Friesland te trekken, zou het omgekeerde het geval 

zijn. De toekomst zal leren wie gelijk krijgt. Of je nu voor of tegen de Centrale As bent, we blijven even goede vrienden. Het gaat 

er niet om dat je voor of tegen iets bent, maar dat je een plan bedenkt, dat je een idee hebt en dat vooral 

plannen blijft maken. De scholier die voor zijn diploma gaat, de ondernemer die voor een internetwinkel 

kiest, Epke die voor goud gaat, de ambtenaar die praktisch durft te zijn. Het mag gerust een keer mislopen, 

daar leer je alleen maar van, als je maar plannen blijft maken!
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PLANNEN  MAKEN 
door  ALE  HANSMA
            

JE MUTTE MAR HOARE...

‘VERVUL DE AARDE EN ONDERWERPT ZE’ SCHREEF DE TERNAARDER BOER WORP 

VAN PEYMA HALVERWEGE DE 19 E EEUW NAAR HET BIJBELBOEK MOZES, ALS IN
SPIRATIE VOOR ZIJN INPOLDERINGSPLAN VAN HET WAD. PEYMA WAS ALS PLAN-

NENMAKER ZIJN TIJD VER VOORUIT... 
HONDERD JAAR LATER STEMDE DE FRIESE PROVINCIALE STATEN IN MET BOVEN
STAAND INPOLDERINGSPLAN UIT 1965. DE 16JARIGE KEES WEVERS KEERDE ZICH 
TEGEN DIT PLAN, MET EEN INGEZONDEN BRIEF IN DAGBLAD DE TELEGRAAF. DIE AC
TIE MARKEERT HET BEGIN VAN DE MILIEUBEWEGING. DE FRIESE STATEN KEERDEN 
OP HUN SCHREDEN TERUG EN HET WAD STAAT NU OP DE WERELDERFGOEDLIJST!
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NAJAARSBIJEENKOMST 13 OKTOBER
Belangrijke datum voor in uw agenda is 13 oktober 

2012: bijzondere najaarsbijeenkomst. Deze wordt 

gehouden in Engwierum en begint om 10.30 uur 

met koffi  e;  zie de speciale uitnodiging die in dit blad 

is bijgevoegd. Ook inwoners van Ee en omstreken 

worden uitgenodigd samen met ons te genieten 

van het middagprogramma over de geschiedenis 

van hun streek.

EEN  OUD  BEROEP
De najaarsbijeenkomst gaat over de geschiedenis 

van eendenkooien in onze regio: Gerard Mast 

zal vertellen over zijn onderzoek en boek over de 

kooiker Jacob Bodes.  Van ca. 1689 tot ca.1755 was 

hij kooiker op de eendenkooien nummer 2 en 6 van 

het kaartje. 

Gerards vrouw Joke Oppenoorth gaat ons vertellen 

over de reizen die ze voor het onderzoek maakten, 

zelfs naar het buitenland, om het verhaal compleet 

te krijgen. Een dag in het teken van een oud beroep: 

mis deze lezing en bijeenkomst niet!

FEESTJE  IN  2013
We hebben in 2013 een feestje te vieren: we bestaan 

dan 25 jaar als vereniging! Heeft u soms een goed 

idee voor ons als bestuur of een suggestie, schroom 

niet en neem contact op met een van ons. 

We vinden het belangrijk dat de leden meedenken; 

wij zijn er om u te dienen en de vereniging voor ie-

dereen toegankelijk en onderhoudend te laten zijn.  

De verkregen ANBI status heeft enkele leden al geïnspireerd om een gift 

te geven aan onze vereniging; denkt u ook aan ons? De losse verkoop 

van De Sneuper gaat ook prima de winkels verkopen met elkaar enkele 

tientallen exemplaren per editie. Geniet van deze prachtige Sneuper!
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BESTUUR VERENIGINGSGEGEVENS

door  GERARD  DE  WEGER

Lidmaatschap van de vereniging 

€ 15 per jaar / € 25 buitenland

IBAN: NL89INGB0006861847

BIC: INGBNL2A

BETALINGEN VIA REKENINGNUMMER

68 618 47    t.n.v.  Hist. Ver. NOF

Opzegging lidmaatschap:

uitsluitend schriftelijk voor 1 november

via  postbus 369  -  9100 AJ  Dokkum

voorzitter

dhr. Haije Talsma           tel.: 0519 - 33 27 06

secretaris 

dhr. Jan de Jager           tel.: 0519 - 22 01 35

penningmeester / ledenadministratie

dhr. Johannes Dijkstra               tel.: 058 - 256 18 76

e-mail ledenadministratie

DE  VOGELKOOIEN  VAN  1 - THOMAS  FRANSEN,  2 - JACOB  BODES,  3 - JOHANNES  

HAIJES,  4 - MINZE TJERKS, 5 - HAIJE JOHANNES, 6 - JACOB  BODES, 7 - JAN  LUBBERTS  
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KOOIKER  EN  ZWAANTJE
KOOIKER ANNE FOKKES KOOISTRA EN ZIJN VROUW ZWAANTJE MEINDERTS 

MEINDERTSMA. HIJ WAS EEN ZOON VAN FOKKE BOELES KOOISTRA, DIE MEER

DERE KOOIEN IN BEHEER HEEFT GEHAD IN DANTUMADEEL, EE EN LATER IN DE 

ANJUMER KOLKEN  OP HET KAARTJE NR. 1, 3, EN 4 .
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PUBLICATIEPLATFORM
Het gebeurt niet zo vaak dat de redactie artikelen aangeboden krijgt, die teruggaan tot de 12e of 13e eeuw. Veel van onze 

leden gaan met hun historisch (familie)onderzoek niet zo ver terug in de tijd, omdat geschreven bronnen dan vaak ontbreken 

of voor hen onleesbaar zijn. Als amateur-historici van buiten onze vereniging ons benaderen om De Sneuper als platform voor 

hun onderzoeksresultaten te gebruiken, maken wij daar dan ook dankbaar gebruik van. Zoals Piet Heinsbroek uit Vlaardingen, 

die ons een zeer uitvoerig artikel - of eerder onderzoeksrapport - over rode zandstenen grafplaten en soortgelijke objecten in 

de kerk van Westergeest toestuurde, met het verzoek dit te publiceren. Vanwege de uitvoerigheid van het rapport moest het 

artikel behoorlijk ingekort worden, maar het is een dermate interessant en belangwekkend verhaal geworden, dat we er met 

enige trots een hoofdartikel voor dit nummer van De Sneuper van hebben gemaakt. Wie volgt, om ons verenigingsblad De 

Sneuper als publicatieplatform voor zijn of haar onderzoek te gebruiken?

OUDE  BEKENDEN
Bestuurslid Arjen Dijkstra komt nog eens terug op een opmerkelijke vondst van Hans Zijlstra over Giliam Hans Michels in het 

boek ‘Alphabetische beschryving van byna agthonderd stokoude menschen’; maar was die Giliam wel ècht zo oud? Geert van der 

Veer gaat in een genealogisch artikel in op nagekomen berichten en brieven over het gezin van Jan de With en Wikje Minnema 

van Stania State, die we in De Sneuper 106 ook al tegenkwamen in het verhaal over de Rypperda’s. Oude bekenden zijn ook 

de Schraders, maar dat ook de beroemde winterlandschapschilder Hendrik Avercamp, ‘de stomme van Kampen’,  een link met 

Noordoost-Friesland had,  wisten we niet. Gelukkig legt sneuper André Staal het ons haarfi jn uit. Redactielid Piet de Haan vond 

een bijzondere familie in de diaconierekeningen en bericht daarover in zijn rubriek. Rudolf Broersma schrijft in zijn rubriek dat 

heraldiek als hulpwetenschap - het samen met genealogen a.d.h.v. wapens op kunnen lossen van genealogische raadsels (en 

andersom) - niet alleen maar oplossingen, maar vaak ook veel nieuwe raadsels kan opleveren.

EEN HEEL EIND
Van de 12e eeuw naar de Eerste Wereldoorlog is een heel 

eind, maar toch kan u dat overkomen binnen één en het-

zelfde nummer van ons verenigingsblad! Kees Bangma 

houdt zich al geruime tijd bezig met Friesland en die 

eerste wereldwijde oorlog en raakte geboeid door een 

kleine, half verscholen grafsteen op de Nieuwe Begraaf-

plaats in Dokkum.  Een ontroerend verhaal over  toeval, muziek, liefde en 

eeuwige trouw.  Het artikel verscheen eerder in het Friesch Dagblad, maar 

was daar natuurlijk veel minder rijk geïllustreerd.

Zo biedt deze uitgave van De Sneuper in kleur weer een gevarieerd aanbod 

met voor elk wat wils. Hoewel de komende nummers al aardig in de steigers 

staan, houdt de readactie zich nog steeds aanbevolen voor uw bijdragen,  

die, zoals u in dit nummer kunt lezen, kunnen gaan over de tijd van steden 

en staten tot aan de tijd van de wereldoorlogen. Sneupt  en schrijft u mee?

LOSSE  VERKOOP
De Sneuper ligt nu ook te koop in boekhandel en tijdschriftenkiosk en is 

daar voor 3,95 euro te verkrijgen voor belangstellenden en geïnteres-

seerden. Bijna 30 exemplaren van De Sneuper worden zo los verkocht en 

hopelijk krijgen die meelezers heel snel in de gaten dat ze geen vier losse 

nummers moeten gaan kopen, maar dat ze voor bijna een euro minder 

per jaar gewoon lid zijn van onze  ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. De 

belangstelling voor ons verenigingsblad is dus groot en we zijn benieuwd 

hoeveel nummers er dit keer in de losse verkoop over de toonbank zullen 

gaan; we houden u op de hoogte!
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TOT DE WERELDOORLOGEN

VAN STEDEN & STATEN 

door  WARNER  B.  BANGA
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IN DE KERK VAN WESTERGEEST

DE  KERK  VAN  WESTERGEEST
De kerk van Westergeest lijkt op het eerste ge-  

zicht geen plaats waar veel 12e-eeuwse grafplaten 

en eventuele stenen doodkisten in de 12e eeuw 

in gebruik zijn geweest. De oorspronkelijk aan St. 

Maarten gewijde, thans Protestantse Kerk ligt op 

een zandrug ( ‘geest’ ) aan de zuidkant van het uit 

verschillende boerderijen bestaande dorp op de 

kaart van Schotanus van de grietenij Kollumerland 

en Nieuw Kruisland van 1698 / 1718. 

Van eerdere tijd zijn er vermeldingen uit 1333 en 

1374 waarbij de abt van het klooster te Dokkum 

waarschijnlijk rechten op deze kerk laat gelden, 

iets wat bij latere stukken duidelijker blijkt. Ook 

zou deze kerk een seendkerk (onder Dokkum) ge-

weest zijn en rijk begiftigd met goederen.1

Brengen wij nu echter een bezoek aan de kerk dan hebben wij te maken 

met een gebouw dat in 1955 - 1957 gerestaureerd is en toen groten-

deels zijn huidige vorm en inrichting verkreeg. Daarvoor zou, rond 1808, 

al een gedeelte van de toren die door een zadeldak gedekt werd, af-

genomen zijn. Rond 1835 zou het voordien duistere gebouw een stuk 

lichter geworden zijn. Bij de restauratie in 1955 / 57 o. l. v. J. J. M. Vegter 

uit Leeuwarden is een noord-zuid lopend fundament ‘bij de preekstoel’ 

aangetroffen dat mogelijk hoorde bij een vroegere koorafscheiding.  Er is 

toen ook een betonnen ringbalk in de muren van de toren aangebracht. 

Aan de zuidwestelijke hoek van de toren zit op enkele meters hoogte, en 

daarboven op enkele meters opnieuw, een zandstenen rand of lijst, een 

waterlijst. Op het oog is dit rode (bont)zandsteen. Ook de drempelsteen 

( L ) in de smalle ingang van de toren aan de westkant is van rode (bont)

zandsteen. Het is een plat stuk steen van 70 x 45 x 8 cm, met een iets 

oneffen bovenoppervlak dat door schuine slagen wat afgevlakt lijkt. Het 

heeft  een mooie rechte voorrand die ook door schuine slaagjes afgevlakt 

lijkt. Zo ’n afwerking maakt het mogelijk dat dit een stuk is van een oor-

spronkelijk grotere steen die in enkele stukken is hergebruikt. Mogelijk 

was bijvoorbeeld de oorspronkelijk grotere steen een altaarsteen. Soms 

is bij een venster wat tufsteen in de afwerking gebruikt. 

Inwendig is het hele absisgewelf van hergebruikt tufsteenmateriaal 

gemaakt. Aan de binnenkant is hierop een schildering ontdekt die 

waarschijnlijk uit de vroege 13e eeuw dateert. Het metselverband van de 

bakstenen verwerkt in het kerkschip en het koor wijst op een behande-

ling ervan alsof het nog tufstenen waren. Als dit klopt zullen deze muren 

in het midden van de 12e eeuw tot stand zijn gekomen.1 

Het schip (van bakstenen) zal een tufstenen voorganger vervangen heb-

ben. De grotendeels middeleeuwse kerk zal pas bij de veranderingen 

rond 1835 grotere ramen en daardoor meer lichtinval gekregen hebben. 

Ook de 12e eeuwse zandstenen grafplaten en kistdelen die nu in de 

vloer van het koor, bij de preekstoel en bij de kerkdrempel, te vinden zijn, 

zijn bij de grote restauratie van 1955 / 57 aangebracht. Zij lagen eerst in 

het westelijk gedeelte van de kerk en op het kerkhof. 1 

GRAFPLATEN EN SARCOFAGEN

door  PIET G. HEINSBROEK
            

BOVEN:  ZUIDWESTELIJKE  TORENHOEK  MET  DRUP-  OF  WATERLIJST

ONDER:  ZUIDELIJKE  KERKINGANG  MET  DREMPELSTEEN  K  IN  DRIE DELEN
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ZANDSTENEN  OBJECTEN  ALS  GRAFPLATEN  EN  KISTDELEN

Behalve als drempelsteen voor de smalle, westelijke toreningang zijn 

ook bijgehakte fragmenten van rode (bont)zandstenen platen gebruikt 

als drempelsteen voor de zuidelijke en noordelijke kerkingang. 

De drempel ( K ) van de zuidelijke kerkingang bestaat uit drie fragmenten. 

De meest linkse ervan is van velden zwak gebogen parallelle lijnen voor-

zien: het patroon van frijnwerk dat altijd voorkomt aan de binnenkant van 

een sarcofaag (= stenen doodskist). Dit 43 x 35 x 7,5 cm grote stuk is dan 

ook beslist een fragment van een sarcofaagkist. Het fragment ernaast, 35 

à 37 cm breed en 7,5 cm dik heeft veel minder duidelijke frijnstrepen. Het 

zou een sterker afgesleten gefrijnd oppervlak kunnen zijn, maar dit frag-

ment is veel minder duidelijk van gefrijnde lijnen voorzien. Het kan dus 

een kistwandfragment zijn, maar is mogelijk van een andere oorsprong. 

Het meest rechtse fragment van de drempelsteen, 38 x 44 x 7,5 cm, heeft 

wel een oppervlak bezaaid met ondiepe putjes, maar is geen duidelijk 

frijnwerk, ook geen afgesleten. Mogelijk is dit een kistbodem stuk. 

De drempelsteen ( J ) voor de noordelijke ingang bestaat maar uit twee 

fragmenten. Op het rechterfragment komt vaag het onderste gedeelte 

van een iets verheven middenveld voor, karakteristiek voor een grafplaat.  

Het is 74 x 42 x 10 à 11 cm, dus ook qua maat zou het wel het onderste 

deel van een grafplaat kunnen zijn. Het linkerfragment, 42 x 35 x 10 cm, 

bevat langs zijn rand een ongeveer even brede lichte aanduiding voor 

een middenveld. Dit zou dus een fragment van dezelfde grafplaat als het 

rechterdeel kunnen zijn. 

Na het betreden van de kerk via één van genoemde ingangen staan we 

in de voorkerk en zien dan aan de westkant de toren die voor driekwart 

is ingebouwd. Aan de oostkant scheidt een dunne wand de voorkerk 

van het eigenlijke kerkschip of de predikkerk. Bij de drempel ( I ) naar de 

voorkerk ligt één min of meer rechthoekige plaat, 169 x 59 cm. 

In de vloer bij de kansel ligt rechts een grote grafplaat ( G ) , 224 x  88, 

resp 68 cm (als de hoeken compleet gedacht worden) van rode (bont)

zandsteen.  Links een sterk uitgeholde halve grafplaat, 98 x 78, resp 74 cm 

van grauw gelige zandsteen ( H ).  De onderste trede van de kanseltrap 

bestaat uit een tweetal fragmenten die samen ca. 90 x ca. 40 x ca. 10 cm 

zijn van rode (bont)zandsteen.
 

In het koor liggen verschillende praktisch complete trapeziumvormige 

grafplaten uit de (ruim te nemen) 12e eeuw. Links,  aan de noordkant, een 

groot onversierd exemplaar ( A ), met een door erosie sterk beschadigd 

oppervlak. Rechts ernaast een grafplaat ( B ) met overal frijnwerk en een 

iets verheven middenveld in zwak reliëf.  Rechts hiervan een grafplaat 

( C ) met als middenveld een persoon in orantehouding (= bidhouding in 

de Middeleeuwen), traditioneel een ‘beelddeksel’ genoemd. Weer rechts 

hiervan een grafplaat ( D ) met een zogenaamde geometrische versi-

ering er op. Boven deze grafplaat ligt een halve grafplaat ( E ) waarvan 

het oppervlak gedeeltelijk nog een versiering laat zien van rechte elkaar 

kruisende lijnen. 

Voor de volledigheid vermelden we nog rechts daarvan, dat is aan de 

zuidkant van het koor, een praktisch rechthoekige grafplaat ( F ) van rode 

(bont)zandsteen die rondom een randschrift draagt en in het midden 

twee wapens. Het is echter allerminst zeker dat deze grafplaat oorspron-

kelijk uit de twaalfde eeuw stamt. Door het opschrift weten we dat deze 

steen zijn opschrift in de tweede helft van de 16e eeuw heeft gekregen. 

Mogelijk stamt de grafplaat ook uit deze tijd daar niets er op wijst dat 

toen een oudere trapeziumvormige 12e eeuwse grafplaat is hergebruikt. 

Omdat dit niet geheel onmogelijk is wordt de steen hier toch vermeld.

  

Dan zijn er nog verschillende fragmentjes (K1 t/m  K4 en L1 t/m  L3) van 

zowel grafplaten als kisten; in totaal ongeveer 14.  In het vervolg van dit 

artikel zullen deze zandstenen objecten afzonderlijk beschreven worden.

tijd van steden en staten

BOVEN:  LINKERDEEL DREMPELSTEEN K MET FRIJNLIJNEN

MIDDEN: DREMPELPLAAT  I  TUSSEN  VOOR-  EN  PREDIKKERK

ONDER:  GRAFPLATEN  IN  DE  ABSIS  VAN  HET  KOOR
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BESPREKING  VAN  DE  GRAFPLATEN
De mooiste en gaafste grafplaten liggen in het koor van de kerk:

Grafplaat A: Een groot onversierd exemplaar, 238 x 100, resp. 72 cm (als 

de hoeken gaaf gedacht worden), met een door erosie sterk beschadigd 

oppervlak waarop alleen nog vaag een iets verheven middenveld te ont-

dekken valt. Deze grafplaat is, net als de meeste andere uit de 12e eeuw, 

trapeziumvormig en ligt in het koor met zijn smalle kant (= voeteneinde) 

naar het oosten. Dit is de gebruikelijke manier ( = georiënteerd) waarop 

in christelijke tijden de mensen werden begraven. Zij  ‘kijken’  dan naar 

het oosten, de richting waarin de verrijzenis van de Heer zal plaatsvin-

den op het einde van de tijden. Er is op deze grafplaat een lijnvormig 

cement- of mortelspoor te zien dat zich rechts als een praktisch recht 

naar beneden lopende lijn op de grafplaat bevindt. Dit is geen grens van 

een middenveld of iets dergelijks maar het restant van iets wat daar vast 

gemetseld is geweest. (Zie voor afbeelding pagina 14).

Grafplaat B:  Een grafplaat met over zijn hele oppervlak frijnwerk, behalve 

waar een in zwak reliëf op een iets verheven middenveld een middenstaaf 

is afgebeeld die zowel aan het hoofd- als het voeteneinde uitloopt in een 

vork en iets boven het midden een schotelvormige vertakking draagt. 

Maten: 227 x  82 resp. 65 cm (weer met gaaf gedachte hoeken). Dat de 

randen om het middenveld in een soort driehoekige veldjes gefrijnd zijn 

is zeer gebruikelijk. 

Dat op het middenveld het oppervlak, dat geen deel uitmaakt van de in 

licht reliëf uitgevoerde versiering, in gefrijnde vlakjes is afgewerkt, is vaker 

voorkomend. De reliëfversiering zelf is echter nogal bijzonder. Meestal 

komt op het middenveld van een versierde grafplaat of sarcofaagdeksel 

ergens wel een kruis of stafvorm voor. Of zijn er veel lijntjes die samen 

een geometrisch patroon (bijvoorbeeld netvormig) vormen. Hier niet. 

Alleen de gevorkt beginnende en eindigende middenstaf met een dwars 

vertakking boven het midden die de indruk geeft een schotel te vormen. 

Er zijn niet zo veel hierop gelijkende grafplaatversieringen bekend. Merk 

echter op dat het halve exemplaar in de vloer links van de kansel ook 

zo’n versiering laat zien, voor zover zichtbaar. Alleen is die in een andere, 

grauwgelige, steensoort uitgevoerd, hoewel deze kleur mogelijk toch bij 

rode (bont)zandsteen kan horen of bijvoorbeeld door bodeminvloeden 

zo veranderd kan zijn.  
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PLATTEGROND  VAN  DE  KERK  VAN  WESTERGEEST,  GESCHETST  NAAR  HERMA  M. 
VAN  DEN  BERG,  1989,  EN  GEDEELTELIJK  VIA  EIGEN  METINGEN SAMENGESTELD, 2011
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Grafplaat C:  Op het middenveld een persoon in een orantehouding

(= bidhouding in de Middeleeuwen) omringd door een zware rand van 

boogvormige figuurtjes en met boven zijn hoofd in een eigen omlijs-

ting drie kleine ( gevleugelde ? ) persoontjes. Dit zogenaamde beeld-

deksel van 234 x 92, resp. 69 cm is een pronkstuk onder de grafplaten 

in Westergeest.  Compleet, gaaf en met een fraaie versiering. De term 

‘beelddeksel’ suggereert dat er een stenen kist onder gezeten zal heb-

ben. Dit is mogeijk, maar hoeft niet. De term ‘deksel’ dateert uit de tijd dat 

men dacht dat onder elke grafplaat van steen wel een stenen doodkist 

gezeten zou hebben. Er worden echter ook begravingen aangetroffen 

waarbij in een kuil in de aarde, al of niet met enkele of vele stenen in de 

wand verstevigd, alleen een stenen grafplaat de afdekking vormt. 

Voor zover bekend is de uitgebeelde persoon niet een weergave van de 

eronder begravene. Ook meent men te weten wat de drie figuurtjes boven 

de persoon in orante (= bid) houding (= met de handen voor de borst, met 

de palmen naar buiten) voorstellen. Het middelste van die drie figuurtjes 

zou de ziel van de overledene voorstellen, de twee er links en rechts naast 

zijn engelen die de ziel van de overledene naar de hemel moeten voeren. 

De rondachtige figuren die samen de rand van de grafplaat vormen worden 

wel wijnranken genoemd. Dat komt omdat op sommige beelddeksels een 

rand van duidelijk als wijnranken te herkennen figuurtjes staat. De vraag 

is echter of de ronde motieYes van wijnranken afgeleid zijn.  Mogelijk stelt 

elke ronding een stukje aarde voor met twee (kiem?)planten erin. De gehele 

voorstelling op de grafplaat zou dan een symbolische voorstelling kunnen 

zijn van een in de aarde begraven persoon, maar zeker is dit niet. Hopelijk 

wordt hier vanuit kunsthistorische hoek nog eens studie naar verricht. 

De steensoort is meer grauwgelig dan rood of roze. Mogelijk is dit dus geen 

rode (bont)zandsteen, maar bijvoorbeeld gelige Bentheimer zandsteen. 

Dit zou beter kloppen met het gegeven dat andere beelddeksels vaak uit 

Bentheimer zandsteen zijn gemaakt. De steensoort moet misschien eens 

door een ter zake kundige met behulp van een microscopische steen-

analyse bepaald worden. 

De versieringsvorm (met uitgebeelde personen in een orante houding) 

komt ook bijna niet bij rode bontzandsteen voor. Een derde aspect dat dus 

uitgezocht zou moeten worden, is welke versieringen bij de ene en welke 

versiering juist bij de ander steensoort thuishoort. 

BEELDDEKSEL  MET  MENSFIGUUR  IN  ORANTE-HOUDING, 
DRIE FIGUURTJES EN MOTIEFVERSIERING LANGS DE  RANDEN

( FOTO:  ANDREAS  LECHTAPE)
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Grafplaat D: Een grafplaat met op het iets verheven middenveld als 

geometrische versiering een middenstaaf die door korte dwarsstaven 

loodrecht gekruist wordt. Deze dwarsstaven vormen op de kruising 

soms een soort ronding, min of meer cirkelvormig, soms niet en dan is 

er ter plaatse een duidelijke kruisvorm aanwezig. De lengtestaaf en alle 

dwarsstaven lopen naar opzij, naar de rand van het verheven midden-

veld, steeds in een verwijding uit.  Maten: 217 x 85, resp. 64 cm.

Er zijn vrij veel soorten geometrische versieringen bij grafplaten uit de 

12e eeuw bekend. Ook deze vorm, met ongeveer zes dwarsstaven, zo 

uitgevoerd dat er een bepaalde afwisseling van ‘rondingen’ en ‘kruisen’ 

op de kruispunten aanwezig is, komt vaker voor. Ook in Westergeest, 

want bij de preekstoel ligt een tweede exemplaar. 

Het hele oppervlak lijkt wat afgesleten, al is het versieringspatroon nog 

goed te herkennen. Zeker als er met strijklicht wordt gekeken. Over de 

betekenis is weer niet zoveel bekend. We zijn geneigd de kruisen als 

christelijke symbolen te betitelen. Maar wat betekenen dan diezelfde 

‘kruisen’  met de rondingen in het kruispunt en waarom zijn die dan ook 

niet als zuivere kruisen uitgevoerd? Vragen te over.

Grafplaat E: Een halve grafplaat waarvan het oppervlak deels afge-

sleten is, maar gedeeltelijk nog een versiering laat zien van rechte elkaar 

kruisende of onder een scherpe hoek ontmoetende lijnen. De langste, 

nog overgebleven lengte is 125 cm, het voeteneinde 85 cm en ter hoogte 

van het hoogste nog aanwezige andere einde zou deze grafplaat, als hij 

onbeschadigd geweest zou zijn en gemeten alsof de hoeken en zijkanten 

gaaf aanwezig zouden zijn,  94 cm zijn geweest.

Net als de hiervoor besproken grafplaten ligt dit deel georiënteerd: het 

voeteneinde ligt naar het oosten. Hieronder is de grafplaat schetsmatig 

afgemaakt als hij oorspronkelijk 230 cm lang zou zijn geweest. Dan zou 

het hoofdeinde ongeveer 103 cm breed zijn geweest. Bij dit type ver-

siering is er een rand aan de uiterste buitenkant van de grafplaat. Dan 

een gefrijnde wat bredere rand (randveld). Dan, wat meer naar ‘binnen’ 

dus, een rand die de buitenste rand van het middenveld vormt. Onder-

aan draagt dit middenveld de versiering die nog grotendeels te zien is. 

Alleen het midden bovenaan van dit onderste deel is onduidelijk. Voor 

zover zichtbaar lijkt er echter wel weer een middenstaf te zijn met naar 

opzij diagonaal verlopende rechte lijnen. Wat er op het middenveld 

bovenaan was is helaas weg. De onduidelijke staaf links kan bijvoor-

beeld bij een stafvorm horen waarvan de krul meer naar boven aan-

wezig was, maar net zo goed kan er een andere voortzetting naar boven 

toe geweest zijn. 

BOVEN:  KERKINTERIEUR           ( FOTO: ANDREAS LECHTAPE )

MIDDEN: GRAFPLAAT  D   MET  GEOMETRISCHE  VERSIERINGEN

ONDER:  HALVE  GRAFPLAAT  E  MET  LIJNVERSIERINGEN
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Grafplaat F:  Aan de zuidkant van het koor, een praktisch rechthoekige 

grafplaat van rode (bont)zandsteen die rondom een randschrift draagt 

en in het midden drie wapens. De grafplaat is ca 188 x 76 cm. 

Normaal hebben 12e-eeuwse grafplaten een trapeziumvorm. Deze is 

bovendien wat kort (188 cm) voor een onbeschadigde 12e-eeuwse 

zerk. Dit maakt de kans groot dat hij niet oorspronkelijk uit de 12e eeuw 

is, hoewel beide eigenschappen door het bekappen van een grotere en 

wel trapeziumvormige zerk verkregen kunnen zijn.   

In hedendaags Nederlands is het opschrift:  Anno  1551  den  2  november  
stierf  den  erentfesten (= grootachtbaar)    Sye  van  Buma. Anno  1605  den  
6  oktober 5)  stierf  de  eerbare  Anna  van  Baeuma en liggen hier begraven.  
Zerken uit de tweede helft van de 16e eeuw zijn oud te noemen (voor 

met teksten en wapens versierde zerken).

Grafplaat G: Rechts van de kansel ligt in de vloer een grote grafplaat, 

224 x  88, resp 68 cm van rode (bont)zandsteen.  Bij de rechterboven-

hoek en bij de linkeronderhoek ontbreken de hoeken met een stukje 

van de aansluitende lange zijde. Het wat verhoogde middenveld laat 

nog een geometrische versiering zien, die echter sterk afgesleten is. Het 

is een middenstaf met net boven de helft twee diagonaal kruisende 

rechte lijnen. Eronder komen twee dwarslijntjes voor die een wat ron-

dachtige verhoogde kruising met de middenstaf hebben en wat ver-

bredend op de rand van het middenveld zich aansluiten. Erboven veel 

vager een soort ronding rond de middenstaf en daar vanaf twee diago-

naal verlopende kruisende lijnen. 

Fragmenten H t/m O : Links van de kansel ligt op de vloer een halve 

grafplaat ( H ), 98 x 78, resp 74 cm met sterke uithollingen, van grauw  

gelige zandsteen. Het hoger liggende versieringspatroon bestaat uit een 

centrale verticale as die bij de korte zijde uitloopt in een vork. De steen-

soort roept weer vragen op: Is dit een andere steensoort, grauwgeel van 

kleur, dan die van grafplaat B of is dit ook rode (bont)zandsteen?

De als drempelstenen gebruikte fragmenten van grafplaten I, J, K en L 

zijn eerder in dit artikel beschreven. Hoewel de vorm en de maten ook 

bij een altaarsteen passen zouden dit ook een grafplaten geweest kun-

nen zijn. Misschien zijn deze oorspronkelijke grafplaten bijgekapt en 

secundair als altaarsteen gebruikt. Daar wijst de rechthoekige vorm op, 

maar wijdingskruisjes die vaak op altaarstenen worden aangetroffen, 

ontbreken. Wat ook voor een altaarsteen pleit is het gegeven dat er in 

deze kerk in de katholieke tijd op een gegeven moment drie altaren zijn 

geweest.2 Dan is de kans groter dat er één van teruggevonden wordt, 

dan wanneer er maar één altaar was. 

De kleine en grotere fragmenten M op verschillende plaatsen kunnen 

mogelijk minstens één kist gevormd hebben. De duidelijke frijnlijnen 

lopen in een gebogen veld, maar doorslaggevend is het kleine kruisje     

( M2 ). Dit komt normaal alleen voor aan de binnenkant van een kistwand 

van het sterk trogvormige type.

Fragmenten van grafplaat N met duidelijke banden en geometrische 

gedeelten: het onderste deel N1 is de helft van het voeteneinde, N2 is 

een stuk ergens in het midden en N3 is een stukje te zien dat hoogst-

waarschijnlijk ook deel heeft uitgemaakt van deze grafplaat. 

Verzameling O, fragmenten die niet duidelijk bij eenzelfde grafplaat of 

kist horen, bestaat uit enkele kleinere stukken zonder bijzonder ken-

merken en wordt hier verder niet  uitputtend behandeld.

BOVEN:  GRAFPLAAT  F  MET  16E-EEUWSE  OPSCHRIFTEN

MIDDEN: KANSEL  MET RECHTSACHTER  GRAFPLAAT  G 

ONDER:  LINKERONDERHOEK  N1 VAN  GRAFPLAAT N 
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SAMENVATTENDE OPMERKINGEN 
Het is vreemd dat Westergeest helemaal niet wordt genoemd in het behoorlijk complete overzichtswerk van Martin, 1957, 

waarin een catalogus voorkomt van hem (tot ca. 1957) bekende grafplaten en kisten in Friesland en elders in Nederland.  En 

dat terwijl in Belonje 3, 1940, een boek dat Martin ook in zijn literatuurlijst vermeld, ook Westergeest wordt genoemd als een 

van de plaatsen in Friesland waar  ‘Romaanse grafstenen’, zoals Belonje ze noemt, voorkomen. 

Daarna wordt hun aanwezigheid in diverse boeken over dit onderwerp vermeld. Bijvoorbeeld in Lammers, 1985, worden twee 

exemplaren uit  Westergeest afgebeeld. In Herma M. van den Berg, 1989 4 worden 9 verschillende genoemd, 6 op mooie 

foto’s afgebeeld.  Waslander, 1991,  met 3  foto’s van Homan van verschillende grafplaten uit Westergeest. Kramer, 1995, onder 

andere conservator archeologie van het Fries Museum, geeft als een (aan Waslander) ontleende verklaring voor de boogjes 

rond de persoon op het beelddeksel: zo’n rond fi guurtje is een grafheuvel, de spiralen erin verwijzen naar de wortels van de 

levensboom. In geen van deze publikaties wordt echter gesproken van de duidelijke aanwezigheid van resten van een kist. 

Zoals eerder aangegeven, zouden verschillende aspecten rond de 12e-eeuwse zandstenen 

grafplaten en objecten in Westergeest nog eens deskundig uitgezocht moeten worden. 

Het begin is echter het registreren van wat er waar aanwezig is. 

Hopelijk kan dit artikel daar een bijdrage aan leveren.

NOTEN
1) Berg, Herma M. v. d., 1989. 

2) Berg, Herma M. v. d., 1989, bladzijde 220  bij  ‘Geschiedenis’.

3) Belonje, 1940, blz. 16. 

4) Berg, Herma M. v. d., 1989. Zij geeft meestal maten en soms een korte karakteristiek. 

    Het is mij echter onduidelijk wat zij bij de beschrijving van verschillende grafplaten, zoals A, B en E, ”een imitatie dakvorm’” 

    noemt. Of zou zij daar mee bedoelen dat er een duidelijk verheven middenveld aanwezig is?  
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Martin, 1957. Vroeg-middeleeuwse zandstenen sarcophagen in Friesland en elders in Nederland. - Drachten

Waslander, C. , 1991, Dekselse Graven. Noordnederlandse Grafsculptuur in de elfde en twaalfde eeuw. - Meppel. Foto’s: Homan

U kunt over dit artikel contact opnemen met de auteur: P.G. Heinsbroek, Johan Westerweelstraat 49, 3132 BB Vlaardingen.

KISTFRAGMENT  M2  

GILIAM  HANZES
door  ARJEN  DIJKSTRA
            

In Sneuper 104 van december 2011 stond een vondst van Hans Zijlstra 

over Giliam Hans Michels. In het boek ‘Alphabetische beschryving van 
byna agthonderd stokoude menschen’ wordt vermeld dat Giliam Hanzes 

in 1753 op de leeftijd van 104 jaar in Metslawier overleed. Daarnaast 

worden er enkele andere feiten vermeld. De meeste feiten zijn te staven, 

maar dat hij de ouderdom van 104 jaar heeft behaald, moet toch ernstig 

betwijfeld worden. 

GEBOORTIG  VAN  COEVERDEN
Dat Giliam afkomstig was uit Coevorden wordt in meerdere bronnen 

bevestigd. Uit die bronnen blijkt evenwel ook, dat als  Giliam in 1753 is 

overleden, hij op dat moment 86 jaar is. Voor die tijd is dat uiteraard ook een respectabele leeftijd. Giliam werd gedoopt op 

zondag 15 mei 1667 in Coevorden. Hij was de zoon van Hans Migchels en een onbekende moeder.  Coevorden was in die tijd 

een belangrijk vestingstadje, waar veel soldaten gelegerd waren. Zijn vader was ook soldaat, onder Kapitein Tamminga.  Van hem 

zijn twee zussen bekend: Fennetjen (1669) en Marrigien (1671).  Omdat alle kinderen in een tussenpoos van 2 jaar door de vader 

ter doop zijn aangeboden, is het niet aannemelijk dat Giliam pas op latere leeftijd gedoopt is en dus ook geboren is in 1667.

 

Giliam is drie maal getrouwd. De eerste keer trouwde hij op 13 april 1692 in Coevorden met Wibbighijn Geertzen. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen bekend. Lang heeft dit huwelijk niet geduurd: in 1696 trouwt Giliam in Holwerd met Trijntje 

Hendriks. Hij woont daar dan al twee jaar, want hij is sinds 16 november 1694 lidmaat in Holwerd. Uit dit huwelijk zijn twee 

kinderen bekend: Eetske (1697) en de jong overleden Hans Michel (1703). In 1704 trouwt Giliam met Lutske Alberts van der 

Meulen, afkomstig van Leeuwarden. Na een jaar worden beide in 1705 lidmaat van de gemeente Metslawier/Niawier.  Giliam 

is dan gerechtsdienaar van Oostdongeradeel. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend. 

EEN STOKOUD MENSCH?
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KOETSIER  VAN  VAN  AYLVA
Bij zijn ondertrouw op 19 april 1704 wordt vermeld dat Giliam koetsier 

is. Hij is woonachtig te Holwerd en zal inderdaad koetsier zijn bij Ulbo 

baron Van Aylva, die ook zijn domicilie in Holwerd had. Ulbo van Aylva 

woonde op Hania State en is daar in 1725 ook overleden. Giliam zou 

voor de baron 14 jaar als koetsier hebben gewerkt. In 1705 vertrekt het 

gezin naar Oostdongeradeel. Giliam zou dan dus al in 1690 koetsier 

moeten zijn geworden voor van Aylva. Giliam is echter pas in 1692 in 

Coevorden getrouwd. Pas in 1694 wordt hij ingeschreven als lidmaat 

in Holwerd. Een krap tijdpad, maar het is wel mogelijk dat hij al voor 

zijn eerste huwelijk voor Van Aylva werkte. Zoals gezegd werkte Giliam 

voor Van Aylva. Eerst als koetsier, maar later werd hij gerechtsdienaar 

van Oostdongeradeel, waar Ulbo van Aylva de grietman was. Maar hoe 

komt iemand uit Coevorden nu terecht bij een grietman in Friesland?

Ulbo van Aylva (geboren in 1659 of 1660) was een zoon van de vermaarde Hans Willem Baron van Aylva en Frouck van Aylva.

Voordat Ulbo van Aylva in 1679 grietman van Idaarderadeel werd, is hij - zoals Van der Aa schrijft - zijn vader opgevolgd in de 

krijgsdienst. Waarschijnlijk is hiermee de link gelegd: Giliams vader was soldaat. Ook in die tijd zal men van netwerken gebruik 

hebben gemaakt. Giliam werkt jarenlang voor de baron of Oostdongeradeel, want in 1724 wordt hij nog steeds als gerechts-

dienaar genoemd. Bij de quotisatie van 1749 staat hij te boek als ‘oud appoincteerde’. Een appoincteerde is een bezoldigd 

ambtenaar. In 1749 was hij dus niet meer in dienst van de grietenij. Zoon Hans Michel had ook een carriére bij de grietenij: 

hij is bekend als gerechtsdienaar, executeur en opzichter van Dokkumer Nieuwe Zijlen. In 1749 staat hij echter als ‘gewesen 
opzigter’ te boek. Ook dochter Eetske trouwde met een executeur: Jan Jacobs Holwerda. 

Baron Ulbo trouwde in 1689 met Helena van Aylva, de dochter van Sippe Meckema van Aylva. Giliam en zijn vrouw Lutske 

kregen een dochter die naar de baron en zijn vrouw werden vernoemd: Helena Ulbiana (gedoopt te Metslawier op 21 

september 1710). Zo houd je de baron te vriend! Het lijkt erop dat de contacten met de baron voor Giliam en zijn kinderen 

redelijk positieve gevolgen gehad op hun werkzame leven. 

EIGENSCHAPPEN
Giliam zou tot het eind een goed verstand hebben gehad en zo’n goed gezichts-

vermogen dat hij een speld op de grond kon zien liggen. Eigenschappen die 

moeilijk zijn te verifiëren. We zullen ze dus maar voor waar aannemen. Wel kunnen 

we uit de lidmatenboeken nog wat informatie halen over Giliam. Hij werd enkele 

malen niet toegelaten tot het heilig avondmaal van de kerk in Metslawier/Niawier. 

Dit gebeurde zowel in 1724 als in 1745. Ook Jan Bartels werd in die zelfde geval-

len niet toegelaten. De reden was het verwaarlozen van de godsdienstoefening. 

Bij Giliam kwam daar echter ook nog dronkenschap bij. 

In 1745 wordt hier een heel verhaal aan gewijd in de kerkboeken. De heren toon-

den weinig gevoeligheid of beschaamdheid over hun daden. Jan Bartels wilde nog 

wel enig beterschap beloven, maar Giliam bleef er voor staan dat hij geen zonde 

had begaan. Na een bekoelingsperiode zijn ze in maart 1747 weer toegelaten tot 

het avondmaal. 

In 1751 staat Giliam voor de laatste maal als lidmaat genoemd. Er staat een ver-

melding dat Giliam is overleden. Hiervan wordt geen datum genoemd. We kun-

nen aannemen dat dit 2 oktober 1753 is.  Verder staan er geen aantekeningen 

bij. Geen verwaarlozing van de godsdienstoefening, geen dronkenschap. Had de 

oude vos dan eindelijk dan toch zijn wilde haren verloren?

BRONNEN
-          Alphabetische beschryving van byna agthonderd stokoude menschen,  Joh. Seydel, 1785

-  Naamlijst der heren grietslieden en secretarien in Vriesland, Joh. Seydel, 1785

-  Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1. A.J. van der Aa, 1852 

-  DTBL-boeken van Holwerd, Leeuwarden, Metslawier, Tresoar.

-  Quotisatiecohieren 1749, Tresoar
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HANIA  STATE  IN  HOLWERD  - J. STELLINGWERF  1722

GEDEELTE  UIT  DE  LIDMAATBOEKEN  VAN  METSLAWIER / NIAWIER  UIT  1747  
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NAGEKOMEN  BERICHTEN

Wie genealogische en historische boeken publiceert krijgt er onherroepelijk mee te maken: na publicatie komen er nieuwe 

gegevens boven tafel. Zo ook na de uitgave van mijn boek over de familie Van Haersma en Van Haersma de With, (uitgave in 

2001, aanwezig in het streekarchief Dokkum). 

Dit artikel gaat over het gezin van Jan de With en Wikje Minnema. Dit echtpaar is op 19 april 1750 in Dokkum getrouwd en op 27 

juni 1750 kopen zij het huis ‘’t Houten Boek’ in de Lange Oosterstraat te Dokkum. Wikje Minnema is een dochter van Michiel Freerks 

Minnema en Betske Ates en weduwe van mr. Hendricus Canter Visscher. Wikje heeft uit haar eerste huwelijk een dochter, Maria 

Elizabeth Canter Visscher, die getrouwd is met mr. Rinze Folkerts Rypperda, wonende op Toutenburg bij Zwartewegsend. Na bijna 

acht jaar in Dokkum te hebben gewoond verhuist het gezin De With naar Stania state in Oenkerk, dat in 1758 is aangekocht. De 

naam Stania state wordt veranderd in Hofwegen, genoemd naar het laatste schip waarop Jan de With commandant is geweest. In 

Dokkum krijgen Jan en Wikje 7 kinderen; hun achtste kind wordt in Oenkerk geboren. Alle kinderen worden gedoopt in Dokkum.

Jan de With is als gefortuneerd kapitein van de retourvloot van de VOC 

uit Oost-Indië teruggekeerd naar Nederland. Zijn beide broers wonen 

en werken in Amsterdam bij de VOC. Met z’n drieën zijn ze op jonge 

leeftijd uit Denemarken vertrokken om zich bij de VOC aan te melden. 

In Nederland veranderen zij hun familienaam True in De With. Alleen 

Jan (Jens) is gaan varen; zijn broers zijn kruidlezer in Amsterdam. 

Broer Cornelis (Niels) is getrouwd met Machtilda Steenhoff;  zij krijgen 

één kind (Cornelis) dat - nog geen vier jaar oud - komt te overlijden 

in november 1754. Vader Cornelis was een jaar na de geboorte van 

zijn zoon al overleden in 1751. De weduwe trouwt in april 1754 met 

Pieter Mulier;  zij hebben veel briefcontact met Jan en Wikje de With 

en hun kinderen. De andere broer, eveneens Jan (Jens) de With, is jong 

overleden te  Amsterdam. Een groot aantal brieven is bewaard gebleven 

en aanwezig in het familiearchief Haitsma–Mulier bij Tresoar.

De oudste brief is gedateerd 5 mei 1759, gericht aan Jan de With en 

zijn vrouw Wikje Minnema te Dokkum.
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JAN DE WITH  &  

WIKJE MINNEMA door  GEERT  VAN DER  VEER

            

UIT IVOOR GESNEDEN ‘BLOEMENSCHIP’ - HET MODEL IS ROND 

1745 GEHEEL UIT IVOOR VERVAARDIGD EN ALS SOUVENIR 

MEEGENOMEN DOOR  VOC-DIENAAR JAN DE WITH

COUVERT VAN  BRIEF WAAROP TE LEZEN IS DAT JAN DE WITH BIJ DE ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND  IN  FUNCTIE  IS



De inhoud van de brief is getranscribeerd als volgt: 

Mijn Heer en Mevrouw  waarde Broeder en suster

Ik bedancke UWEd hertlijk voor ’t aen ons gezondene present van Kievits 

eijeren, wenschte quasie te hebben met een of andere reciprocque UWEd 

te kunnen dienen: Seedert het schip van P. Wiebes bij  ons gehad die de 

gekogte spiegels wel ingepackt heeft meede genomen hope die wel zullen 

overgekomen zijn en deselve naer UWEd genoegen zult vinden. Waarde vrienden ick neeme de vrijheit om UWEd vriendelijck te 

versoeken tot Leeuwaaren eens te verneemen nae seekeren Heer Koets die gezegt word een wijnhandelaer te zijn en in de Regeering 

is; ick wenschte daer alles van te weeten wat men op een subtile wijze (zonder dat imand gewaar kan worden dat UWE daer nae 

vraagt) daer van kan verneemen. Het is om dat zijn soon, die zich opgeeft en alhier een grossier in wijnen te zijn, alles versacke om 

naer Betje te verkeeren. Hij heeft hier een goede naem, dog men wil in die gevallen gaarne alles weeten; en selfs hoe de man daer 

geschat word en hoe veel kinderen er zijn. Ik heb genoeg gezegd, om UWEd te doen begrijpen, dat ik nootsaakluk UWEd onder zich 

en nog nodig heb dog op ’t aller spoedigts, wijl ick dat langsten aenstaande Maandag over uijt dog in dien deze weesen, UWEd 

zult mij zeer verplichte edog versoeke noch maals so gehijm als doenluk. Inmiddels hope deze UWEd nevens de Lieve Kinderen in 

welstand zal geworden, wij zijn reedeluk. Wij groeten UWEd de Lieve Kinder hertelijk en blijven met respect.

Mijn Heer en Mevrouw

Waarde Broeder en Suster

Amst: 5 Mey 1759         UWEdle Dienr.  en Broedr. Pieter Mulier

ANDERE  BRIEVEN 

Een groot aantal brieven gaat over huiselijke omstandigheden, zorg en vreugde om geboorte van kinderen en of deze 

kinderen wel een goede betrekking zullen krijgen. Een drietal dochters woont in Brabant en zijn volgens de brieven ook 

meerdere keren door Jan en Wikje bezocht.  In september 1781 overlijdt Jan de With; hij wordt bijgezet in een grafkelder, 

afgedekt door een grote steen, in de kerk van Oenkerk. Deze grafsteen en de steen van dochter Catharina de With zijn later 

vanuit de kerk rechtop in het voorportaal geplaatst. 

Van Wikje Minnema weten we uit een brief geschreven op 17 februari 1786 door haar zoon Jan Minnema de With aan zijn 

zwager en zus - mr.dr. Dirk Mulier en Catharina de With te Oudenbosch - waarin deze refereert aan vorige brieven iets over 

de ziekte van moeder. Hij schrijft dat moeders toestand “niet ongunstiger wordt, Zoo niet een nieuw accident zig hadde ontdekt, 

naamentlijk de doorligginge ’t welk in zo zwaar een lighaam zeer bedenklijk word.”

De volgende brief is gedateerd 4 maart 1786 en geschreven door zoon Michiel de With. De toestand van moeder is niet 

verbeterd en hij schrijft: “dat ze daags maar een twee uren van bed is. De dokter en meester Anne troosten ons altoos nog met 

te zeggen dat indien de eetlust begint waardoor de kragten moeten weeder koomen is sterk vermeerdert, de herstelling nog al 

waarschijnlijk is. Maar zonder dat blijft onse waarde Moeders toestand 

zeer gevaarlijk; de koorts komt niet weeder, dog de benaudheeden blijven 

nog gelijk wanneer haar Ed. ontwaakt, in plaats van thee drinkt thans ger-

ste waater, met rinzewijn, sitroen & suijker [----]” De dokter en meester 

Anne komen iedere dag langs en zij doen hun uiterste best om de 

lichamelijke ongemakken te verlichten. 

De volgende brief is van 18 maart 1786, geschreven door zoon Jan 

Minnema de With. De toestand is nog steeds zeer bedenkelijk. Moeder 

wordt dagelijks uit bed getild en op een stoel gezet; echter eten wil zij 

niet. In een brief van 28 maart 1786 wordt Wikje’s overlijden bekend 

gemaakt: 

“Moeder is zaterdagsmorgens om 3 uuren door een Zagte dood van ons is 
weg genoomen, om zo wij hoopen Eeuwig te Smaaken de nimmer eindi-
gende gelukzaaligheijd hier booven in den Heemel.”

Verder schrijft hij over de uitvaart: “Wij hebben ingevolge de brief aan 
Mevrouw De Monchy geschreeven, bepaalt, dat het stoffelijk deel van 
onsen Lieve Moeder op aanstaande Dingsdag den 4 April ter aarde zal 
besteld worden, met dezelve plechtigheeden als bij het overlijden van onse 

Waarde Vader hebben plaats gehad.”
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tijd van pruiken en revoluties

DRAAGPENNING AAN KETTING, GESCHONKEN DOOR DE VOC 

AAN JAN DE WITH ALS COMMANDEUR VAN DE RETOURVLOOT



18

Wikje is begraven in de kerk van Oenkerk; de steen met grafteksten 

van haar, haar man en dochter Anna is afgebeeld en beschreven in het 

boek. Zoon Cornelis Michaël de With erft het huis Hofwegen en woont 

hier tot aan zijn overlijden. Ook over zijn overlijden is correspondentie 

gevoerd door broer Frederik de With met zijn zwager en zuster Igna-

tius Breda en Sophia Clara de With te Zevenbergen. Cornelis Michaël 

de With heeft evenals zijn vader gevaren; aan het eind van zijn carrière 

is hij kapitein ter zee ter Admiraliteit van Friesland. 

BRIEVEN

Uit de correspondentie en eerdere verslagen van zijn loopbaan op 

zee blijkt dat hij een veelbewogen leven heeft geleid; b.v. dat hij zee-

slagen op zee heeft meegemaakt en dat een schip onder zijn com-

mando is vergaan. Bij thuiskomst van zee bezoekt hij te Leeuwarden 

veel ‘soepé’s en diners’. Een brief van 14 februari 1791 refereert aan 

eerder verzonden brieven en over de toestand van hun broer Cornelis 

Michaël schrijft Frederik de With: “Dat onse oudste Broeder de Captein 

zedert eenigen tijd zeer bedenkelijk heeft gezukkeld dan van dat de ende 

de ziekte zijn Edelele zoodanig aantaste dat tot gisteren morgen meer dan 

een etmaal volstrekt stervende heeft geleegen is zijn Edele zedert merkelijk 

verligt en als het waaren uit de dode weder opgestaan, niet tegenstaande 

zeer zwak en omtrent zijn toestand zeer bedenkelijk, egter ook niet geheel 

zonder hoop [---]”. 

Er wordt dag en nacht bij hem gewaakt en ene dominee Brink heeft 

gezegd dat “hij veel berouw heeft getoond en gedurig tot God heeft gebe-

den om vergeving”. Op de dag van overlijden 19 februari 1792 schrijft 

Frederik de With in een brief aan de familie in Brabant dat hun broer 

Cornelis Michaël de With is overleden: “Zondag agt dagen voor zijn 

overlijden aan ons gecommuniceerd, en verzogt dat zijn ligchaam te Oen-

kerk aan het hoofden end van onse ouders zaliger wierde bijgezet, ’t welk 

maandag den 27 dezer plaatze zal hebben, en dat zijn Edele na te latene 

goederen, voor den wederhelft mogte keere aan onse zuster Cato, en dat 

de andere helft egaal onder ons overige vijf mogte worden verdeeld”.

GRAFTEKSTEN

Hoewel de verdeling volgens de wet niet gebruikelijk is, verzoekt   

Frederik zijn broers en zusters om deze te respecteren. De graftekst 

van Cornelis Michaël de With is in 1880 opgetekend en terug te vinden 

in het familiearchief dat voor een deel is opgeslagen in het gemeente-

archief te Nijkerk in Gelderland. De tekst is als volgt: Cornelis Michäel de 

With / Kapitein ter zee / ter Admiraliteit van Friesland / geboren te Dockum 

/ den 17 Februarij 1751 / ongehuwd overleden te Oenkerk / den 19 Febru-

arij 1792.

Op hetzelfde papier staat ook de graftekst van dochter Catharina 

de With, die met drie van haar kinderen in de kerk van Oenkerk is 

begraven: Rustplaats / van Vrouw / Catharina de With / weduwe van 

den / Hoog Edelgestrenge Heer /Jonker Mr Dirk Mulier / in leven Dros-

saard / van het Oosterkwartier / des Marquisaats van / Bergen op den 

Zoom te / Oudenbosch en aldaar overleden / den 3 Februaij 1791 / Zij 

werd geboren te Dockum / en gedoopt aldaar / den 16 Februarij 1758 

en zij / overleed te Leeuwarden / den 24 Augustus 1798 /------ Hunne drie 

kinderen / Cornelis Michiel Mulier / Dirk Mulier / en Anna Mulier / zijn 

nevens haar begraven. 

ACHTERZIJDE DRAAGPENNING VAN JAN DE WITH  UIT 1746
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TEKST UIT DE NIEUW NEDERLANDSCHE JAARBOEKEN VAN 

1782,  WAARIN  KAPITEIN  C.M.  DE  WITH  WORDT  VERDEDIGD 

DOOR  ZIJN  COLLEGA’S  TEGEN  EERDERE   BESCHULDIGINGEN

FOTO BLZ. 16 :        FRIES  SCHEEPVAARTMUSEUM  - SNEEK

FOTO BLZ. 1718 :  SCHEEPVAARTMUSEUM  - AMSTERDAM
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SCANS EN DATABASES
Zoals in eerdere artikelen gemeld is veel interessante informatie voor genealogen en historici niet te vinden via de bekende 

zoekmachine Google. Het betreft dan met name bestanden die in online databases zijn opgeslagen die zelf een zoekfunctie 

hebben of alleen als scan beschikbaar zijn.

Weliswaar zijn er uitzonderingen op de regel (zoals bij de database met inscripties van Hessel de Walle) maar over het alge-

meen moet u voor die informatie naar een specifi ek webadres. Zo hebben diverse musea en culturele instellingen fantastische 

databases met scans van foto’s, schilderijen en andere historische objecten, vaak gekoppeld aan informatie over familienamen. 

Om u het zoeken wat gemakkelijker te maken heb ik een overzicht van dergelijke collecties gemaakt in een artikel op ons blog 

(Schatzoeken in Museumcollecties) dat direct te benaderen is via deze verkorte URL:  http://lyt.sr/collecties 

Een ander toegankelijkheidsprobleem met online databestanden kan zijn dat het uberhaupt niet te doorzoeken is, bijvoor-

beeld in het geval van een verzameling scans. Al eerder meldde ik dat we door het winnen van een prijsvraag bij Tresoar de 

Volkstelling 1744 konden laten scannen en online zetten. Dit vergde echter nog steeds een vrij omvangrijk bladeren door 

losse gescande bladzijden. Gelukkig heeft Tresoar onlangs het initiatief genomen om transcripties te laten maken van de scans 

om die vervolgens via een database op www.Tresoar.nl te ontsluiten en mogelijk te koppelen aan de scans. Medio augustus 

2012 waren de meeste transcripties al klaar (o.a. onze leden Piet de Haan en Sake Wagenaar werkten mee). Daarnaast kan er nu 

in vele databases tegelijk gezocht worden via http://asksam.tresoar.nl

Een mooie bron die Tresoar onlangs online heeft 

uitgebreid is de Collectie Pieter Nieuwland. De 

website bevatte al een collectie persoonskaarten 

(ruim 47.000 personen), de Speciekohieren van 

de gemeente Tietjerksteradeel 1748-1805 en een 

genealogisch bestand met ongeveer 19.000 per-

sonen. Bij alle bestanden zijn uitgebreide toelich-

tingen. Daar is nu het Nedergerecht van Tietjerk-

steradeel bijgekomen, waarin ook vele personen 

uit de Dongeradelen  en  Kollumerland: uittreksels  

uit  informatieboeken en  hypotheekboeken. Let 

op de wat vreemde URL: http://www2.tresoar.nl/

nieuwland

De database van onze Friese inscriptiekenner Hessel de Walle, gebaseerd op zijn

omvangrijke publicatie Friezen uit Vroeger Eeuwen (tot 1811), kunt u doorzoeken 

via http://www.walmar.nl/inscripties.asp 

Kopers van het boek krijgen uitgebreidere toegang na een email aan de schrijver, 

maar de meeste gegevens zijn door iedereen te doorzoeken via een gebruiks-

vriendelijk keuzemenu! Er wordt constant informatie aan toegevoegd na nieuwe 

vondsten, vooral grafstenen en geboortelepels.

Niet nieuw maar mogelijk snel over het hoofd gezien is ons Twitter-account 

op twitter.com/sneuperdokkum. Dagelijks komen er interessante nieuws-

feitjes voorbij, vaak met links naar websites. Inmiddels hebben we meer dan 

350 volgers. Recent kwam er een bericht voorbij van het Scheepvaartmuseum 

Amsterdam over de aankoop van een zilveren tabaksdoos van ene Jan Jans 

uit Lutjegast, die van 1791-1794 bij de VOC als lichtmatroos voer. Snel gingen 

diverse van onze leden op de sneup in de vele digitale bestanden en von-

den 2 mogelijke kandidaten: Jan Jans Kiestra (1775-1844) of Jan Jans Westra 

(1770-1829), beiden landbouwer. Het verdere verloop van de zoektocht kunt 

u volgen op ons blog bij het bericht van 15 augustus 2012.

Blijft u verder regelmatig checken wat we toevoegen aan de indexen op onze website. 

Daar zitten soms exotische snoepjes tussen: http://www.hvnf.nl/indexen  

OMSLAG  VAN  HET  BOEK  VAN  HESSEL  DE  WALLE

SCANS  &  DATABASES

WEBSITE- & BLOGNIEUWS
door  HANS  ZIJLSTRA
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PELGRIMAGE
Hemelvaartsdag 2012:  honderdvijftig leden van 

de Afrikaanse gemeente in  Amsterdam vieren 

een bedevaartsdag in de Bonifatiuskapel. Een in-

drukwekkend gebeuren van zingen en vieren bin-

nen met picknicken buiten in het park. Broeder  

Cosmos bereidde met een ‘pilgrimage’ commis-

sie de reis voor.  Jaarlijks gaat deze orthodoxe 

katholieke kerkgemeenschap samen een dag op 

stap als pelgrimage. Deze keer niet naar Heiloo 

was besloten, maar naar het heiligdom van Boni-

fatius, ver weg in Friesland.  “Eten en drinken voor 
de hele dag nemen we zelf mee,’’ vertelde Cosmos. 

“De kinderen gaan ook mee, het is een dagje uit met 
het hele gezin.’’ De picknick is rijst met kip, cake en 

zelfgemaakt gebak,  gekruid vlees, water en fris. 

Vrome katholieken zijn het; erfgenamen  van bekeringswerk door Europese missionarissen in landen als Ghana, Nigeria, 

Somalië en Senegal. Eigen talen spreekt men onderling, de gemeenschappelijke voertaal is Engels. De uitgebreide liturgie 

onder leiding van Father John gaat gepaard met prachtig Afrikaans zingen, ritmisch en  meerstemmig. Het kerken van 

de pelgrims liegt er niet om: de  eucharistieviering is minstens anderhalf uur, na de lunch ruim een uur biddend langs de 

kruisweg van 14 staties in het park. Tot slot twee en een half uur ‘healing’ viering met bidden en zingen in de parochiekerk 

in de binnenstad.  

Bezield Afrikaans katholicisme bij de bron van kerstening in Fryslân. Bonifatius was er ongetwijfeld aangenaam door verrast 

geweest: grensoverschrijdende christelijke community verenigd  door orthodox geloof en ritueel.  Voor de All Saints Catholic 

Church, zoals ze officieel heten en begonnen aan een nieuw bestaan buiten hun land van herkomst, werkt het ‘Europese’ ideaal 

van de heilige van Dokkum prima.   

EUROPEAAN
Een beeld van Bonifatius is ook dat van de ‘eerste Europeaan’:  weg-

bereider van de Europese gedachte in kerkelijk-bestuur-lijke zin, later 

door Karel de Grote belichaamd in diens rol als heerser  op Europese 

schaal door de paus tot keizer gekroond. Bonifatius geloofde heilig in 

de meerwaarde van een Europese eenheidskerk onder leiding van de 

paus in Rome. 

De laatstgenoemde was in Bonifatius’ tijd niet veel meer dan een bis-

schop ver weg, zonder effectieve invloed op zijn kerkelijke collega’s elders 

op het vasteland en het gekerstende Engeland. Bonifatius droomde van 

een centraal georganiseerde ‘supranationale’  - naties waren er nog niet - 

geestelijke onderneming, onafhankelijk van de macht van adel en kon-

ingen. Een christelijke kerk voor alle mensen geleid door een geestelijke 

stand, verbonden door uniforme  geloofsbelijdenis  en identieke rituel-

en.  De celibaatseis van pastoor tot paus waarborgde geestelijk bestuur 

dat uitsluitend was toegewijd aan God en christelijke deugden.  

 

Dat de Europese gedachte niet eenvoudig  wortel schiet, zijn we eeu

wen na Bonifatius dagelijks nog getuige van. Ook zijn celibaatseis blijkt

achteraf geen 100% garantie voor deugdzame kerkleiding. Bonifatius 

streed voor bekering van onwillige Friezen, Saksen en Duitse Thuring-

ers.  En hij kampte met bisschoppelijke rivalen die ‘Romeinse’ inbreuk 

op eigen vrijheid niet op prijs stelden. Maar de evangelische missie 

schoot wortel, later tot ver buiten de grenzen van Europa.  Sterker nog: 

anno 2012 droomt het Vaticaan van missionair heil uit deze contreien 

voor vitalisering van de Europese moederkerk.  Met de terugloop van 

kerken is het oude continent opnieuw missiegebied. Cosmos’ Afri-

kaanse pelgrimage gebeurt in het voetspoor van ’de eerste Europeaan.’

 

BONIFATIUS:
DE  EERSTE  EUROPEAAN door  LAMMERT  DE   HOOP
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LASTIGE  PUZZELS  OPLOSSEN
Heraldiek kan als hulpwetenschap uitkomst bieden om bijvoorbeeld grafzerken aan juiste personen toe te kunnen schrijven, zeker 

indien niet alle teksten meer leesbaar of aanwezig zijn. In nauwe samenwerking met genealogen zijn op die manier vaak heel aar-

dige, maar ook wel eens lastige puzzels op te lossen. Voor dit soort onderzoek is het natuurlijk van belang dat er zoveel mogelijk 

wordt vastgelegd en beschikbaar komt. Hierbij speelt de steeds verdergaande digitalisering van archieven een grote rol, waardoor 

het ook steeds makkelijker wordt om overzichten (bijvoorbeeld in een database) te maken om overeenkomsten te zoeken en 

vergelijkingen te kunnen maken. Zo kon ik aan de hand van de wapens in ieder geval twee families aan zerken in de Grote- of 

Jacobijnerkerk te Leeuwarden koppelen, hoewel het niet altijd mogelijk blijkt om te bepalen om welke persoon het nu precies 

gaat. Vaak zie je op zerken dat het alliantiewapen van de ouders wordt afgebeeld, terwijl het grafschrift de overleden persoon 

vermeldt. Is dat schrift niet meer te lezen dan wordt het al lastiger en moet je je beperken tot de conclusie dat het een zerk van 

(een kind van) het betreffende echtpaar betreft. 

In de Grote- of Jacobijnerkerk te Leeuwarden ging het onder andere 

om een zerk, waarvan het grootste deel en het alliantiewapen was af-

gesleten. Van het mannenwapen restten nog twee hanenkoppen. Van 

de tekst was nog een deel van een sterfdatum en de naam Judith van 

Sande te lezen. Aan de hand van deze summiere gegevens kon de zerk 

aan de familie Van Reyd worden toegeschreven en gezien de sterfdatum 

zeer waarschijnlijk aan Everhard van Reyd of Reydanus, die in Leeuwar-

den is overleden. Het afgebeelde alliantiewapen zal dan van zijn ouders 

zijn geweest, omdat Everhard ongehuwd was. Judith van Sande was een 

nicht van Everhard en is later bij haar oom begraven. De hanenkoppen in 

het mannenwapen zijn uit courtoisie omgewend naar het vrouwenwapen. 

Een ander voorbeeld is een beschadigde en afge-sleten zerk, waarop hier 

en daar nog vage letterfragmenten waren te ontdekken, maar het allian-

tiewapen vrijwel ongeschonden bewaard gebleven was. Ook een tekst 

onder de wapens was nog redelijk leesbaar. Dankzij de eerder genoemde 

digitalisering van archiefstukken herkende ik het mannenwapen van het 

Album Amicorum van de schilder Wibrand de Geest.  In dat album was een 

vergelijkbaar wapen afgebeeld als dat van Gerart Vredeman Frison (de Vr-

ies). Dat wapen (van rond 1615) is daar gecombi-neerd met de Friese halve 

adelaar en heraldisch linksonder met het wapen van het Sint Lucasgilde, 

de drie zilveren schildjes in blauw. Het helmteken kwam ook overeen met 

dat van het wapen op de zerk, evenals de tekst “door VREDE verblijt / elcke 
MAN altijt” als een soort wapenspreuk onder het alliantiewapen.  Op de zerk 

zijn de woorden “VREDE” in het eerste regeltje en het woord “MAN” in het 

tweede regeltje in kapitalen uitgevoerd, de rest van het rijmpje in schrijflet-

ters, in het album beginnen de betreffende woorden met een hoofdletter.

De wapens op de zerk zijn vermoedelijk van Gerrit (Gerart) Vredeman en zijn vrouw Geeske Arents, maar een mogelijkheid is ook 

nog dat ze van zijn ouders kunnen zijn. Gerrit was een zoon van Jacques Vredeman (o.a. muziekleraar en voorzanger in de Grote 

Kerk te Leeuwarden) en Maycke Gerrits. Hij was meester glazenmaker en schilder en trouwde te Leeuwarden op 26 januari 1617 

met Geeske Arents. Het vrouwenwapen komt overeen met het wapen dat later door een familie Rodenhuis wordt gevoerd. Er 

moet nog worden uitgezocht of de verwanten van Geeske (of Maycke Gerrits) zich later Rodenhuis zijn gaan noemen.

Andersom is natuurlijk mogelijk dat je aan de hand van genealogische 

gegevens een niet bekend wapen of een onbekende variant aan een 

bepaalde familie kunt koppelen. Zo konden in de Agneskerk te Goutum 

twee tot dan toe onbekende varianten aan bekende families worden 

toegeschreven. Families waarvan de wapens over het algemeen toch 

wel bekend en vastgelegd waren. De uitvoering van een wapen is ook 

afhankelijk van de uitvoerende steenhouwer en of hij naar een bestaand 

voorbeeld werkte of naar een mondeling overgeleverde beschrijving. In 

Goutum betrof het wapens van Roorda van Genum en Herweij. Vooral 

varianten bemoeilijken het onderzoek en maken je het heel lastig om 

een wapen te identificeren, vooral als ze beschadigd of afgesleten zijn.

(WORDT VERVOLGD)
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EEN  BELGISCH  SOLDATENGRAF  IN  DOKKUM
Het is nauwelijks te vinden, het Belgisch oorlogsgraf van M.F. Bosmans, 

soldaat, gelegen op de oude begraafplaats aan het Damwâldsterreedje1  

bij Dokkum.  Weggestopt tussen de struiken op een schijnbaar niet onder-

houden terrein, onzichtbaar voor wie er niet echt naar op zoek is.  Het van 

oorsprong wit-stenen graf, getooid met de vlag van het Koninkrijk België 

is daardoor symbolisch voor de Nederlandse geschiedenis tussen 1914 

en 1918. 
    

Want  Martinus Franciscus Bosmans, 20-12-1890 / 12-1-1919 is een 

Belgisch soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. Een periode die nauwelijks 

sporen heeft achtergelaten in onze geschiedschrijving. Immers, Neder-

land is neutraal. Wij doen niet mee in wat andere landen ‘The Great War’ 

of  ‘la Grande Guerre’  noemen en daarmee een veel nadrukkelijker plaats 

heeft gekregen in de collectieve herinnering dan bij ons. Nee, de enige 

strijd die wij voeren, is om er niet in betrokken te raken. Geen trauma’s 

van loopgraven en gifgas, geen heldendom, geen miljoenen oorlogs-

doden. Maar ook in Nederland is het geen “business as usual”.  Het graf 

van Frans Bosmans is zo’n spoor dat daarvan getuigt. Want hoe komt 

het dat een Belgisch soldaat uit de Eerste Wereldoorlog zijn laatste rust-

plaats vindt op de algemene begraafplaats van Dokkum – ver weg van 

de verschrikkingen van het front? 2 

EEN  WERELDOORLOG
Op 28 juni 1914 worden de troonopvolger van het grote Oostenrijk-Hongarije, aartshertog Frans Ferdinand en zijn vrouw Sofie 

door Servische nationalisten vermoord in Sarajevo. De moord blijkt de lont te zijn in het kruitvat van in de voorafgaande jaren 

opgelopen spanningen tussen de Europese grootmachten. De moord is de legitimatie voor Oostenrijk-Hongarije om begin 

augustus Servië binnen te vallen. Rusland, bondgenoot van Servië en bevreesd voor de expansie van Oostenrijk-Hongarije op 

de Balkan, verklaart de oorlog aan Oostenrijk-Hongarije. Het gevolg hiervan is dat ook hun wederzijdse bondgenoten Frankrijk 

en Duitsland mobiliseren. En mobiliseren staat gelijk met ten strijde trekken. Op 4 augustus trekken de Duitse legers, geheel 

volgens de al jaren klaarliggende plannen, België binnen in hun opmars naar Noord-Frankrijk met Parijs als einddoel. Allereerst 

moet worden afgerekend met de door 12 forten omgeven vesting Luik. Deze vesting is het belangrijkste obstakel voor de 

doortocht van de Duitse hoofdmacht en de verovering ervan daarmee een cruciaal onderdeel van het Duitse strijdplan.

Eén van de Belgische oorlogsgewonden van de eerste dagen is Jozef Bosmans, oudste zoon uit het gezin van de broodbakker 

Petrus Jozef Bosmans en Dorothea van Hove, wonende aan de Molenstraat 2 in Herenthout. Als dienstplichtig militair is hij kort 

daarvoor in verband met de oplopende spanningen gemobiliseerd. In 

de oorlogseuforie die veel landen de eerste oorlogsmaanden kenmerkt 

melden zich duizenden als vrijwilliger bij het leger. Immers, de oorlog zal 

kort zijn, vol avontuur en voor velen een alternatief voor de sleur waarin 

ze, vooral in de geindustrialiseerde landen, leven. De euforie in het kleine, 

nagenoeg weerloze België duurt geen maanden, maar slechts dagen. 

Maar lang genoeg voor de 23-jarige meubelmaker Frans Bosmans om 

zich, mede als reactie op het gewond raken van zijn broer, op 5 augus-

tus te melden als oorlogsvrijwilliger. Onder stamnummer 4504 wordt hij 

ingedeeld bij de 18de reservebatterij van de vestingartillerie van de ver-

sterkte stelling Luik.

Gevochten heeft hij niet bij Luik. De meeste batterijen waren gelegerd 

in de forten rondom Luik. De forten worden in de twaalf dagen na de 

Duitse inval één voor één uitgeschakeld, de in de forten aanwezige mili-

tairen gevangen genomen, gewond of gedood. De reserve-batterijen 

zijn gelegerd tussen de forten, samen met onderdelen van de Belgische 

3de legerdivisie. Na felle gevechten op 5 en 6 augustus moet, onder de 

druk van de Duitse overmacht, het Belgische leger zich  terugtrekken. 

De forten en hun bemanning worden aan hun lot overgelaten. 

GRAFSTEEN  VAN  FRANS  BOSMANS  

FRANS  BOSMANS     

VOOR  ALTIJD  IN  DOKKUM door  KEES  BANGMA
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ONDER DE WAPENEN - LINKS FRANS BOSMANS 
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Het Belgische leger, waaronder de reservebatterijen van de Luikse vesting-

artillerie trekt zich in de weken die volgen terug op de onneembaar 

geachte versterkte stelling van Antwerpen. Onder hen Frans Bosmans, 

die op 14 september is overgeplaatst naar de 15de reserve-batterij. Terwijl 

de Duitse hoofdmacht in Zuid-België en later in Noord-Frankrijk een strijd 

op leven en dood levert met Franse en Britse troepen, richt een deel van 

het Duitse leger zich op Antwerpen. Eind september staan de Duitsers 

voor Antwerpen. Op 28 september beginnen ze, net als bij Luik, systematisch 

met zwaar geschut de forten rond Antwerpen te bestoken. Ze maken daarbij

ondermeer gebruik van de Dikke Bertha, het reuzenkanon dat ook een aantal 

forten bij Luik had verpulverd. Ook hier worden de forten één voor één in 

puin geschoten. Op 6 oktober krijgen de burgers het advies de stad te ont-

vluchten en op 10 oktober geeft  Antwerpen zich over. 

INTERNERING IN NEDERLAND
Honderdduizenden burgers vluchten naar het vlakbij gelegen neutrale  

Nederland. Onder hen dertigduizend Belgische militairen. Zo komt Frans 

Bosmans op diezelfde 10 oktober bij het Zeeuwse dorpje Klinge de Bel-

gisch-Nederlandse grens over. Zoals in veel Brabantse en Zeeuwse ge-

meenten langs de grens is ook hier de chaos compleet. Er spelen zich hart-

verscheurende taferelen af. 

Uitgeputte vluchtelingen, alleen nog in bezit van wat ze kunnen dragen. 

Kinderen die hun ouders zijn kwijtgeraakt. Belgische militairen die, na 

eerst aan Duitse krijgsgevangenschap te zijn ontsnapt, nu proberen, in 

burgerkleren gehuld, aan internering in Nederland te ontkomen.

De Nederlandse regering doet intussen namelijk haar uiterste best om 

buiten de oorlog te blijven en handhaving van die neutraliteit vereist 

dat militairen van de oorlogvoerende landen die de grens overkomen, 

geinterneerd worden. In allerijl worden daarom voorzieningen getrof-

fen voor de internering van buitenlandse militairen. Ondermeer de gar-

nizoensstad Harderwijk wordt aangewezen voor de opvang van Belgische militairen. 

Tussen 11 en 15 oktober wordt de bevolking van 7500 inwoners overspoeld door 13.000 Belgen. De eerste 5000 worden 

ondergebracht in diverse kazernes, de overige 8000 in een provisorisch tentenkamp, opgetrokken buiten de stad.  Frans Bos-

mans komt, na zijn eerste opvang in Zeeland, op 12 oktober aan in Harderwijk, waar hij wordt ondergebracht in de Oranje 

Nassau (of oude) Kazerne aan de Smeepoortstraat. De lange jaren van internering zijn begonnen.

Het is een onhoudbare situatie. De kazernes moeten weer beschikbaar komen voor nieuwe lichtingen Nederlandse miliciens, 

terwijl de tentenkampen onvoldoende bescherming zullen bieden voor de naderende winter. Daarom besluit de minister 

van Oorlog om een viertal vaste interneringsdepots te bouwen voor Belgische militairen in Gaasterland, Oldebroek, Zeist en 

Harderwijk. Eind oktober begint de bouw van het kamp Harderwijk. Er verrijst een compleet dorp met alle bijkomende voor-

zieningen: ziekenverblijven, werkplaatsen, een school, kantine, bibliotheek en kerk. Het kamp krijgt een drinkwater- en elec-

triciteitsnet en is voor bevoorrading bereikbaar via een smalspoorlijntje. Eind december  is het kamp Harderwijk gereed en 

verhuist Frans Bosmans naar het internerings-kamp Harderwijk.

Het verdrijven van sleur en verveling was de be-

langrijkste bezigheid voor de geinterneerde mili-

tairen. Voor Frans was muziek één van de manieren 

waarmee hij door de tijd kon komen. Samen met 

tientallen andere muzikale Belgen vormt hij de fan-

fare van het kamp Harderwijk.  

Zeker tijdens de beginperiode van de internering 

trachten velen, waaronder Frans, te ontsnappen uit 

de slechte omstandigheden binnen het kamp. Voor 

de meesten is het doel van de vlucht om via Enge-

land en Frankrijk weer aansluiting te zoeken bij het 

Belgische leger, dat standhoudt in het laatste stukje 

België dat niet door de Duitsers is bezet. Dat is, als 

onderdeel van het westelijk front, gelegerd achter 

het onder water gezette gebied van de IJzer tussen 

Nieuwpoort en Yper. 

tijd van de wereldoorlogen

KAMPPOORT - INGANG  VAN  HET  INTERNERINGSDEPOT  HARDERWIJK 
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TEWERKGESTELD  IN  DOKKUM
De Nederlandse overheid doet er alles aan om ontvluchtingen te voorkomen omdat dit de broze relatie met Duitsland op het spel 

kan zetten.  Ook Frans slaagt er niet in Nederland te verlaten en komt na zijn mislukte ontsnappingspoging terug in Harderwijk. 

Langzaam breekt het besef door dat het enkel achter prikkeldraad houden van de geinterneerde militairen ook niet bevorderlijk 

is voor hun gezondheid en welzijn. Bovendien, op veel plaatsen in Nederland hebben werkgevers behoefte aan arbeidskrachten, 

omdat veel Nederlandse mannen gemobiliseerd zijn. Begin 1917 wordt ook Frans Bosmans tewerkgesteld. Op 13 maart 1917 

komt hij aan in Dokkum. Hij wordt ondergebracht bij de weduwe Edema en gaat aan het werk bij de manden- en meubelmaker 

Jan Hoekstra. Deze woont en werkt in de  ‘royale winkelhuizinge’  aan de Waagstraat B93 3. Hij is niet de enige Belg die in Dokkum 

werkt.  Zo werken Joseph Smet en Cesar de Witte al sinds het najaar van 1915 bij de firma B. Wüst, Alphons Vergelen, Francois Al-

lonsius en Alphonse Lens bij de fabriek van Bouma en van der Werf. In totaal werken er in de zomer van 1917 acht Belgische mili-

tairen uit Harderwijk in Dokkum. Ook in het nabijgelegen Oostrum (gemeente Oostdongeradeel)  zijn de Belgen geen onbekende 

verschijning: er werken er 14, ondermeer in de NV Machinale steenfabiek J. Helder en aan het afgraven van de terp van Oostrum.

Al snel ontmoet Frans de 22-jarige werkster Jeltje Kramer uit Dokkum. Op 

28 oktober treden zij in het huwelijk. Medio 1918 krijgen ze een dochter-

tje, Emmy. Jan Hoekstra, Frans’  werkgever, laat zich kennen als een sociaal 

mens. Hij koopt begin 1918 van Sipke Ronner een voormalge diaconie-

woning van de Nederlands-Hervormde kerk aan de Parksteeg nummer 

C258 4. Hierin huisvest hij het gezin Bosmans. 
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BRIEFKAART, DOOR FRANS NAAR HUIS VERZONDEN. HIJ LEEST EEN BRIEF DIE HEM 
VERBINDT MET ZIJN  IN  DE  ROOK VAN Z’N SIGAAR GEMONTEERDE FAMILIE IN BELGIË 

WONING  IN  DE  PARKSTEEG GEZINSPORTRET  UIT 1918 



VOOR  ALTIJD  VERENIGD
Op 11 november komt aan het westelijk front de oorlogsmachine tot stil-

stand. Groot Brittannië, Frankrijk en Duitsland sluiten een wapenstilstand 

in afwachting van de uitkomst van nadere onderhandelingen. In decem-

ber onderneemt Frans de reis terug naar Herenthout om zijn familie te 

bezoeken en zijn terugkeer voor te bereiden. Daar is de vreugde groot, 

omdat alle leden van het gezin de oorlog hebben overleefd. 

De terugtocht naar Dokkum is een tocht vol ontberingen door een ge-

bied vol op drift geraakte mensen, honger, gebrek en Spaanse griep. 

Frans komt terug bij zijn jonge gezin in Dokkum en blijkt besmet te zijn 

met de gevreesde ziekte. Hij overleeft het, net als miljoenen anderen niet: 

op 12 januari 1919 sterft hij in zijn huisje in Dokkum. Vlak voor zijn over-

lijden blijken ook Jeltje en de kleine Emmy symptomen te hebben van 

de Spaanse griep. Hij wil graag dat zij, mochten ook zij komen te over-

lijden, bij hem begraven worden. Jeltje is echter  Nederlands Hervormd, 

Emmy gedoopt in de Hervormde kerk. Dat betekent dat zij niet begraven 

mogen worden op de Rooms Katholieke begraafplaats. Voor Frans is het 

duidelijk: dan ook ik niet. Zo krijgt de katholieke Belgische soldaat Frans 

Bosmans zijn laatste rustplaats op de algemene begraafplaats in Dokkum.

Jeltje en Emmy overleven de Spaanse griep. Op 20 februari 1919 verlaten zij Dokkum om naar België te gaan. Een land dat, in 

tegenstelling tot de nabestaanden van tijdens de mobilisatie omgekomen Nederlandse militairen, wel een redelijke zorg heeft 

voor haar oorlogsweduwen. Emmy wordt opgevoed door de ouders van Frans in Herenthout. Jeltje maakt na een opleiding in 

Antwerpen carrière als vroedvrouw in België, Afrika en Amerika. In 1939 trouwt Emmy in Friesland met Sake Woudstra die zij 

tijdens een vakantie bij familie in Dokkum heeft leren kennen. Jarenlang zijn zij de uitbaters van het cafe in Aldtsjerk. Emmy, nu 92 

jaar oud, woont nog steeds in Aldtsjerk. 5 

Om tijdens haar vakanties in de buurt te zijn van haar kind en kleinkinderen koopt Jeltje een woning aan de Lyceumweg in 

Dokkum. Hier sterft ze op 16 maart 1958 onverwachts, waarna ze,  zoals hij dat vlak voor zijn dood heeft gewenst, voor altijd wordt 

verenigd met haar Frans op de Dokkumer begraafplaats. 6  
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‘DE KEMPISCHE CLUB’, BELGISCHE MILITAIREN IN KAMP HARDERWIJK. FOTO UIT 1915 
HELEMAAL LINKS FRANS BOSMANS, DIE IN DE KAMPFANFARE EEN EUFONIUM BESPEELDE

NOTEN
1 - Het graf is gelegen op de oude begraafplaats aan het Damwaldsterreedje bij Dokkum en dus niet op de nieuwe begraafplaats 

      Lindenhof aan de Metslawiersterweg, zoals in het uitstekende overzicht ‘Tastbare Herinneringen 1914-1918’  van Alfred Staarman

     ( www.alfredstaarman.nl  ) wordt vermeld.

2 - Bij het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt van informatie, verkregen uit het gemeente-archief Dokkum uit het Historisch

      Centrum Noordoost-Friesland, het gemeente-archief Harderwijk en de archiefdienst van het Belgisch leger.

3 - Thans Waagstraat 18. Tussen 1879 en 1920 is deze straat kadastraal bekend onder de naam Wargastraat.

4 - Thans Parksteeg 5.

5 - In onze gesprekken kon mevrouw Emmy Woudstra-Bosmans op verschillende punten de in de archieven gevonden informatie

      aanvullen. De foto’s van Frans Bosmans zijn door haar ter beschikking gesteld.

6 - Om die reden weigert de familie het overbrengen van het graf van Frans naar de Belgische erebegraafplaats te Harderwijk.
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EEN PREDIKANTENLIJST IN TERNAARD
In de zomer van 2010 bezocht ik met mijn echtgenote de Hervormde Kerk van Ternaard. We kwamen daar op onze zoek-

tocht naar oorlogsmonumenten. Vooral het gebrandschilderde raam in de kerk had onze belangstelling. Het raam wil de 

herinnering aan vijf gemeenteleden levend houden die tijdens de bezetting vielen. In de kerk hangt ook een lijst met de 

namen van de predikanten die de Hervormde Gemeente van Ternaard gediend hebben. Wij maakten meteen foto’s van 

deze lijst; het digitaal voor handen hebben van zulke lijsten kan geen kwaad. Dat bleek meteen  in de afgelopen winter toen 

ik onderzoek deed naar de voorouders van mijn schoonmoeder Anna van der Meulen-De Vries (Haulerwijk Beneden 1915-

Zwolle 2006). Eén van haar voorouders bleek Franciscus Hendriks Averkamp te zijn die ca. 1559 geboren werd te Kampen. 

DE  AVERCAMPS
In 1595 overleed te Zutphen Hendrik Avercamp. Hij liet drie zoons na: Berend, Franciscus en Hermannus. Berend Hendriks 

Avercamp werd geboren in 1557. Hij trouwde met Beatrix Peters. Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren. In Amster-

dam woonde het gezin naast de Nieuwe Kerk. In het jaar 1586 verhuisde het gezin naar Kampen. Daar had Berend een apo-

theek aan de Oudestraat. Op 9 juli 1596 stelde het stadsbestuur hem aan tot stadsdoctor. Op 11 maart 1600 verhoogde het 

bestuur van de stad zijn traktement met 15 goudguldens per jaar. Het bestuur deed dit vanwege zijn inzet voor de pestli-

jders en de armen van Kampen. Drie jaar later overleed ook Berend aan de pest. Moeder Beatrix runde vervolgens met haar 

kinderen de apotheek. Toen waren de volgende kinderen nog in leven: Peter, Lambert, Everhardus, Femmigje en Hendrik. 

Zoon Everhardus was van 1640 tot 1644 ook stadsdoctor van Kampen en woonde toen aan de Vloeddijk. Jongste zoon 

Hendrik zou wereldberoemd worden. Hij was geboren in1585 aan de Dam en werd op 27 januari van dat jaar gedoopt in de 

Oude Kerk. Hendrik werd door zijn handicap de Stomme van Kampen genoemd. Zijn beroemdheid verkreeg hij door zijn 

schilderijen met winterse taferelen. Levend in de Kleine IJstijd legde hij het winterse vertier vast. Van hem zijn zo’n 100 schil-

derijen bewaard gebleven. Uit zijn schilderijen blijkt de invloed van Pieter Bruegel de Oude; opvallend zijn de hoge horizon 

en de vele personen. Om diepte te suggeren maakte Hendrik gebruik van het atmosferische perspectief, het effect ontstaat 

door de veranderingen van de kleur. Voor zijn opleiding verbleef Hendrik enkele jaren in Amsterdam. Vanaf 1613 woonde hij 

weer bij zijn moeder in Kampen. In 1633 wendde moeder Beatrix zich met een verzoekschrift tot de Schepenen en Raden 

van de stad Kampen. Ze vraagt om toestemming om in haar testament jaarlijks 100 Carels guldens toe te kenen aan haar 

“stommen en miserabelen soen.” Na de verkregen toestemming maakte Beatrix haar testament op. Het jaar daarop overleed 

zij en 4 maand daarna overleed ook Hendrik. Oudste zoon Peter Berends Avercamp (1589-1626) trouwde met Lysbeth van 

Ingen en was ook apotheker in Kampen. Hun zoon Berend werd schildersleerling bij zijn oom Hendrik, de Stomme van 

Kampen. Ook hij legde zich toe op het schilderen van wintertaferelen.  
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AVERCAMP & SCHRADER 

door  ANDRE  STAAL

            

WINTERLANDSCHAP  MET  SCHAATSERS  BIJ  KAMPEN  -  HENDRIK  AVERCAMP
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Franciscus Hendriks Avercamp werd ca 1559 te Kampen geboren. 

In 1585 trouwde hij met Dorothea Jacobs Buttinga. Dorothea kwam 

van Steenwijk waar ze in 1555 was geboren. Franciscus was in1584 de 

eerste predikant sinds de Reformatie van Ee en Eng-wierum. In 1610 

vertrok hij vanuit Jelsum naar Oldeholtpade waar hij in 1637 overleed. 

De laatste gemeente die hij diende was die van Oldeholtpade, hier 

hoorden ook de plaatsen Nijeholtpade, Ter Idzert en Oldeholtwolde 

bij. Volgens de acta van de Provinciale Synode van Overijssel was Franciscus in 1597 predikant te Steenwijkerwold. In de acta 

van de synode staat vermeld dat Franciscus niet als afgevaardigde op de synode gehouden te Hasselt in 1597 kon verschi-

jnen omdat hij het geld voor de kosten van de gemeente niet kon krijgen. 

Hermannus Hendriks Avercamp was van 1583 tot 1590 de eerste predikant sinds de Reformatie te Ternaard. Vandaar dat 

hij voorkomt op de lijst met predikanten die in de kerk van Ternaard hangt. Beide predikanten waren ooms van de beroemde 

schilder Hendrik Avercamp (1585-1634). In 1590 vertrok Hermannus naar Zutphen.

BRUGGETJE NAAR DE DUURSMA’S
De oudste zoon van genoemde dominee Franciscus Avercamp kreeg ca. 1585 de naam Hendrik. Hij trouwde in 1615 te Zutphen 

met Magteld Hendriks Wentholt. In 1640 werd hij vermeld als tweede stadsdoctor te Kampen. Het echtpaar werd begraven in 

de Bovenkerk aldaar. Hun zoon Theodorus Avercamp studeerde te Franeker en werd landsadvocaat aan het Hof van Friesland. Hij 

trouwde in 1644 te Leeuwarden met Sara Potter. Hun dochter Machtilda Avercamp trouwde met Jacobus Duirardus Duursma.

Jacobus Duirardus Duursma werd ca. 1650 geboren te Groningen. In 1674 werd hij predikant te Drachten waar hij een 

jaar later op 20 juni trouwde met Machtilda Derks Avercamp. In de tien jaar vanaf 1676 werden hun zes kinderen geboren. 

Twee van hun kinderen, Martinus en Duirardus, traden in het voetspoor van hun vader en van hun voorvader Franciscus 

Avercamp en werden ook predikant.

Martinus Jacobus Duursma werd op 14  juli 1678 gedoopt te Drachten. Daar deed hij op 10 juni 1697 belijdenis. In Franeker 

studeerde hij theologie. Na afronding van zijn studie betrok hij, nog vrijgezel, de bijzondere pastorie van Gerkesklooster. Het 

klooster, Jeruzalem, werd in 1580 opgeheven. Na 1594 werd het kloostergebouw afgebroken maar het brouwhuis bleef staan 

en werd als kerk in gebruik genomen. Het achterste gedeelte werd ingericht als pastorie. In 1703 betrok Martinus dit bijzondere 

onderkomen. Drie jaar later vertrok hij naar Oostermeer. In 1709 vertrok hij naar Drachten waar hij als predikant zijn vader opvol-

gde. Acht jaar later huwde hij met Trijntje Feddes. Het echtpaar kreeg 5 kinderen en Martinus overleed te Drachten in 1740.

Duirardus Jacobus Duursma werd op 18 maart 1681 gedoopt te Drachten. Op de Tweede Kerstdag van het jaar 1700 

deed hij daar belijdenis. Vanaf 1705 was hij predikant te Suawoude en daar trouwde hij met Sieuwke Minnes Hijema. In 

Suawoude werden hun kinderen geboren: Jacobus (1720), Machtilda (1722) en Catharina (1724). Naast Suawoude werd 

Duirardus ook predikant te Tietjerk waar hij in 1735 overleed. Hier volgt een selectie uit de opmerkingen die Duirardus in 

1711 over leden van zijn gemeente te Suawoude maakte. Over Albert Martens: “niet veel wetende en niet willende leren,” over 

Mr. Bouwe: “verstandig lidmaat,” over Harmen: “een weinig kennis hebbend” en over Ast muy: “onwetendsten; nu overleden.”
De zerk van Sieuwke Hijema bevindt zich in de oostwand van de kerk te Suawoude. De tekst op de zerk luidt:   

Anno 1737, den 8 mei is gestorven / de deugdrijke Vrouwe S. Hayema / Eerstmaal in de echten staat / geweest met de Eerwaarde 
dominee / D. Duursma en naderhand Huisvrouwe / van TH. de ringpredikant van Suywolde / (etc.) en leit hier begraven. En: Dit graf 
bevat een rijke schat / Een heilig been dat weer tot een / met hare geest tot ‘t hemels feest /der eeuwigheid is toegeleijdt.

Ter verduidelijking: van de hierboven genoemden horen de volgende 

personen en/of echtelieden, deels uit Noordoost-Friesland, tot de 

voorouders van Anna van der Meulen-De Vries: Hendrik Avercamp, 

Franciscus Avercamp en Dorothea van Buttinga, Hendrik Avercamp 

en Magteld Wentholt, Theodorus Avercamp en Sara Potter, Jacobus 

Duursma en Machtilda Avercamp en ten slotte Martinus Duursma en 

Trijntje Feddes. De familie Schrader in het volgende stukje was geen 

familie van de familie Avercamp of Duursma.

DE  SCHRADERS
De lijst met predikanten in Ternaard vermeldt voor de periode vanaf 

1720 als dominee Johannes Henricus Schrader (1701-1787). Jo-

hannes kwam van Morra-Lioessens. Hij trouwde op 16 juni 1720 met 

zijn nicht Anna Magdalena Cramer. Anna was in 1689 te Hallum ge-

boren als dochter van Ernst Wilhelm Cramer en Catharina Geertruida 

Schrader (1656-1746). 

Deze Catharina was vroedvrouw te Dokkum en zou beroemd worden 

door haar dagboek. Vrouw Schrader kwam zes keer naar de pastorie 

te Ternaard om haar dochter te helpen bij een bevalling. Op 17 juni 

1731 nam Johannes afscheid van de gemeente van Ternaard en ver-

trok naar Franeker.

tijd van regenten en vorsten

GRAFZERK  SIEUWKE HIJEMA
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DIACONIEREKENINGEN

DUBBELGESLACHT  FERWERDA-KIESTRA
In de diaconierekeningen van hervormd Dokkum [1795-1856] en hervormd Holwerd [1748-1900] worden families genoemd 

die opvallen door de frequentie of aard van de aan hen verleende steun. Hoofdpersoon in dit artikel is Eibert Sakes Kiestra. 

Volgens de wel zeer beknopte genealogie ‘Het geslacht Ferwerda - alsmede het dubbel geslacht Kiestra’  zou de oorsprong van dit 

dubbelgeslacht in Kollum of Dokkum kunnen liggen. De namen Kiestra of Ferwerda worden door de voorouders van Eijbert 

Sakes Kiestra niet gevoerd. Zijn ouders Sake Jans en Klaske Eijberts laten hun vier kinderen in Dokkum dopen: Dieuke op 6 

september 1733, Aukje 3 maart 1736, Eibert 18 oktober 1739 en hoofd-persoon Eibert 15 november 1740. 

Op 29 december 1771 trouwt Eibert Sakes in Dokkum met de ook uit Dokkum afkomstige Ytje Jans. In Dokkum worden de acht 

kinderen geboren en gedoopt: Saake geboren 1 sept 1772, overleden Dokkum november 1793, Trijntje geboren 14 sept 1777. 

Overleden voor 4 juni 1779, Klaaske geboren 4 juni 1779, Jan geboren 30 augustus 1781, Sijtse geboren 9 juli 1783, Trijntje ge-

boren 22 mei 1785, Dirk geboren 12 juni 1788 (niet terug-gekomen uit het leger van Napoleon) en Klaas geboren 30 apr 1793.

De levensloop Eibert Sakes Kiestra is in de diaconierekeningen mooi te volgen. Wat z’n beroep betreft zijn er een aantal 

aanwijzingen. Op 58 jarige leeftijd klimt hij op het dak om de schoorstenen van de kerke- en consistoriekamer te vegen. 

Het blijkt een jaarlijks terugkerende klus te zijn. De bekroning van zijn werk voor de diaconie is misschien wel de opdracht 

voor het ‘himmeljen’  (schoonmaken) van de kerke- en consistoriekamer. Met behulp van 1 luiwagen, 1 boender, 1 witter, 1 

lange stoffer, 2 dweilen, 1 pond zeep, 4 schutteldoeken, 1 leren lap, 1 houten nap is dit echter een éénmalige activiteit. In 

het Registre Civique van 1811/1812 wordt hij niet als schoorsteenveger maar als dagloner (journalier) ingeschreven en dat 

kan vele soorten werkzaamheden omvatten. Schoorsteenveger als aparte beroepsgroep komt overigens in Friesland in dit 

register niet voor. Vijfenzeventig jaar oud is Eibert Sakes als hij besluit om zijn testament te maken. Op zich niet zo bijzonder 

vooral als we bedenken dat hij op dat moment getrouwd is en vijf kinderen heeft. Hoewel hij getrouwd is, benoemt hij in 

het testament z’n zuster Dieuke en z’n kinderen (onder enige voorwaarden) als z’n erfgenamen. Vreemd genoeg wordt zijn 

echtgenote Ytje Jans niet in het testament genoemd! Vier jaar later worden er door Eibert, dan genoemd als winkelier, en 

z’n vrouw Ytje Jans nog een pand in de Koningstraat gekocht. (In 1832 kadastraal A490. Nu deel van het Gemeente kantoor)  

Het echtpaar is dan achtenveertig jaar getrouwd. Ze zijn dan opgeklommen van dagloners tot winkeliers. Bezitten een eigen 

huis en een zoon Jan die het schoorsteenvegen gaat overnemen. Het gaat hun blijkbaar goed. Maar aan alle voorspoed 

komt eens een einde en dat gold al snel voor Eibert en Ytje. Door een contract tussen de Wees- en Armvoogden van de Stad 

Dokkum en de ‘Kolonies’ zien ze in 1820 dochter Klaaske met man en vijf kinderen naar kolonie III in Willemsoord vertrekken. 

Twee jaar na de aankoop van het huis in de Koningstraat wordt het al weer verkocht. Het is dan 1821 en Eibert is 81 jaar. 

Op een avond in november 1822 om 8 uur komt Eibert in de stad de winkelier in ijzerwaren Freerk Frederiks de Lang tegen. De 

Lang is één van de diakenen van de herv. Kerk. De situatie in het gezin Kiestra was dusdanig verslechterd dat Eibert zijn bed 

voor 5 carolusgulden aan Jones de Jood had verkocht. De Lang hoort het verhaal aan en grijpt in. Hij zorgt ervoor dat koopman 

Joseph Jacobs de Jong, ook wel genoemd als Israëliet, zijn 5 gulden terug krijgt en dat het bed naar de diaconie gaat. Tevens 

geeft de Lang 12 stuivers als steun aan Eibert. Maar dat is slechts het begin. Al in januari geeft de Lang aan een Sleper (ver-

voerder) opdracht om de Kiestra’s te verhuizen naar een kamer (huisje) van diaconie. Eibert en Ytje zullen er niet lang wonen. 

Op vierentachtig jarige leeftijd vertrekt Eibert, misschien wel verplicht, met echtgenote Ytje naar een ‘Gesticht’ in Veenhuizen. 

Ze zullen er niet lang wonen. Op 25 januari 1826 

overlijdt Eibert Sakes Kiestra in Veenhuizen op de 

leeftijd van 85 jaar. Zijn vrouw Ytje Jans Klaversma 

overlijdt op 24 mei 1827 op 76 jarige leeftijd in het 

zogenaamde Eerste Etablissement in Veenhuizen. 

Voor de Dokkumers Eibert en Ytje geen graf op 

het kerkhof van Dokkum. De Kiestra’s werden te 

ruste gelegd in Veenhuizen.  Nou, gelegd?

Vanuit het Eerste Etablissement in een met zink 

beklede transportkist naar de begraafplaats. 

Daar ging het er iets anders aan toe dan in Dok-

kum gebruikelijk was. In de eerste 50 jaar van het 

bestaan van  ‘Veenhuizen’  was er voor de arme be-

woners geen normale begrafenis. De dode werd  

‘gedumpt’, vaak met meerdere lijken in één kuil. 

Zonder kist en naamloos in een jute omslag.
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KIESTRA  OF  FERWERDA?
Rest de vraag waarom er in de aanhef familie 

Kiestra–Ferwerda staat. En waarom spreekt de 

eerder genoemde genealogie van ‘Het geslacht 
Ferwerda - alsmede het dubbel geslacht Kiestra’? 

De reden is dat de kinderen van Eibert Sakes en Ytje 

Jans verschillende achternamen gebruikten. In de ge-

noemde genealogie wordt niet op de oorsprong van 

de naam Kiestra ingegaan. Er wordt alleen vermeld dat er 

geen familierelatie is met andere families Kiestra in Dokkum. 

KIESELBULT
De oorsprong van de naam Kiestra zou mogelijk als volgt kunnen zijn. Bij het tekenen van Eibert zijn testament in 1815 is er ene 

Lubbert Dirks Ziedema als getuige aanwezig. Lubbert is zoutbrandersknecht en koos in 1811 als achternaam Ziedema. Op zich 

begrijpelijk, want hij was een ‘zoutzieder’. Misschien is op deze wijze ook de naam Kiestra ontstaan. Eiberts Sakes was namelijk 

in 1811/1812 dagloner, loswerkman en dat kan van alles zijn. Kiezel of Keizel is o.a. ook puin, steen- en kalkgruis van afgebroken 

gebouwen. In Dokkum is er nog altijd de Keiselbult. Vroeger was dit een opslagplaats van puin en scherven die dan gebruikt 

werden voor verharding van (jaag)paden en wegen. Mogelijk werkte Eibert daar of woonde hij bij de Keiselbult of Kieselbult en 

heeft hij zo de achternaam Kiestra gekozen. 

Vermeldingen van de achternamen:

- Eibert Sakes zelf gebruikt de naam Kiestra al bij de geboorte van dochter Trijntje in 1777. 

- Eibert zijn zuster Dieuke Sakes Kiestra, weduwe van Klaas Dirks Wijngaarden gebruikt ook de naam Kiestra. 

   Waarschijnlijk vanwege haar broer Eibert. 

- Zoon Saake geboren 1772, overleden in 1793. Geen achternaam gevonden. 

- Dochter Trijntje geboren 14 september 1777, overleden voor 4 juni 1779. Geen achternaam gevonden.

- Dochter Klaaske geboren 4 juni 1779. Gebruikt de naam Kiestra. 

- Zoon Jan geboren 30 aug 1781. Schoorsteenveger en Turfmeter. Gebruikt de naam Kiestra.

- Zoon Sijtse geboren 9 juli 1783. Verwer of huisschilder. Gebruikt de naam Ferwerda.

- Dochter Trijntje geboren 22 mei 1785. Gebruikt de naam Kiestra.

- Zoon Dirk geboren 12 juni 1788. Bericht in 1814 van vermissing in het leger van Napoleon. Daarbij vermeld als Ferwerda.

- Zoon Klaas geboren 30 april 1793. In het lidmatenboek Dokkum 1818 als Ferwerda. Zijn beroep is schilder. Bij zijn 1e huwelijk   

   in 1823 in Den Helder de naam: Kiestra. 2e huwelijk in 1825 in Den Helder: Kiestra. 3e huwelijk in 1829 in Leeuwarden: Kiestra. 

Genoemde zoon Klaas werd lidmaat met als achternaam Ferwerda. Maar trouwde driemaal als Kiestra. Blijkbaar bleef Klaas 

twijfelen en kon hij niet de juiste keuze maken. Uit zijn derde huwelijk werd namelijk een dochtertje geboren die hij de 

vreemde voornaam Ytje Ferwerda gaf. Ze kreeg als achternaam Kiestra. Met haar naam Ytje Ferwerda-Kiestra eindigen we 

zoals we ook begonnen zijn. 

BRONNEN
Diaconierekeningen herv. kerk Dokkum / Drenlias / Genlias.

Tresoar: Notarieel, Memories van Successie, DTB boeken, Burgerlijke Stand.

Afbeelding Eerste Gesticht: Bibliotheek Universiteit Leiden.

www.stichting dodenakkers.nl   Foto’s begraafplaats en kist: eigen collectie. 

Over de Koloniën van Frederiksoord en Veenhuizen publiceerden W. Schackmann en R. Tolsma in De Sneuper nr. 97, 98 en 99.
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MET  ZINK  BEKLEDE DOODSKIST  OM   
OVERLEDENEN  NAAR  DE  ARMENBEGRAAFPLAATS  

VAN  VEENHUIZEN  (LINKSBOVEN)  TE  VERVOEREN
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DE SNEUPER 108
WAT KUNT U VERWACHTEN?

HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS

De winter van 1947

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS

Familiegeschiedenis op Spitsbergen

Dirk Louws Heeringa

RUBRIEKEN & COLUMNS

HERALDIEK: heraldiek als hulpwetenschap (deel 2)

Krasse dame op de schaats

ACTUEEL, DIGITAAL & VARIA

Website & blog

ANDRE STAAL

ANE  WITTEVEEN

ARJEN DIJKSTRA

RUDOLF J. BROERSMA 

PIET DE HAAN

HANS ZIJLSTRA

WILT U UW ARTIKEL OOK IN DE SNEUPER PUBLICEREN?
Neem contact op met de redactie via of stuur uw 

artikel naar Postbus 369  9100 AJ  Dokkum t.a.v. de redactie van de Sneuper.
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( ONDER VOORBEHOUD )

14  SEPTEMBER  2012

22  SEPTEMBER 2012

28  SEPTEMBER  2012

5  OKTOBER  2012

13  OKTOBER  2012

25-26 OKTOBER 2012

15 DECEMBER  2012

POEZIEALBUMS

Social media in 19e-eeuws Dokkum 

GEVIERDE FRIEZEN IN AMERIKA

Lezing Kerst Huisman

ZEEPROTESTEN IN NOT.  ARCHIEVEN

Lezing Pieter Fokkes Visser

ADELLIJKE  EGODOCUMENTEN 

in Friesland uit de zeventiende eeuw

NAJAARSVERGADERING HVNF

Eendenkooien  - G. Mast

ARENBERG CONFERENCE ON HISTORY

Sonttolregisters on line

JHR. DE GEER: ZIJN LEVEN VERKNOEID?

Lezing Pieter Fokkes Visser

DOKKUM

Het Admiraliteitshuis

LEEUWARDEN

Historisch Centrum L’w

SNEEK

Scheepvaartmuseum

LEEUWARDEN   

Fryske Akademy

Engwierum   

Dorpshuis

GRONINGEN   

RUG

LEEUWARDEN

Historisch Centrum L’w

HISTORISCHE AGENDA

IN  SEPTEMBER  T/M  DECEMBER  2012WAT STAAT ER TE GESCHIEDEN?
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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



ZWART - WIT

Grote Breedstraat in Dokkum rond 1937


