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Het gebied werd onherbergzaam en de wegen zo 

smal dat je elkaar niet meer kon passeren. Halver-

wege de middag doemde een baai op: we waren er. 

Op de noordpunt van het Schotse eiland Skye. Hier 

stond ons vakantieoptrekje, gehuurd van een dame 

uit Glasgow. Een huisje, oorspronkelijk een crofters-

woning, lag beschut achter een stenen muurtje om 

het te beschermen tegen de ongenadige stormen. 

In de keuken hing een lijstje met daarin een verkreu-

keld en vergeeld krantenknipsel. Daaruit bleek dat in 

dit huis een man had gewoond die liefst tweemaal 

had deelgenomen aan de fameuze en dramatisch 

verlopen poolexpedities van Robert Scott. De man 

die begin vorige eeuw zijn poging als eerste de 

Zuidpool te bereiken, had moeten bekopen met 

de dood. Allemachtig, een man die dit allemaal 

had meegemaakt; in dit huis had hij gewoond en 

geleefd. Hier had zijn vrouw maandenlang op hem 

gewacht. Hier was hij teruggekeerd, hij wel. Huis en 

omgeving kregen meteen een andere dimensie. Een 

kilometer verder stond een kerk met begraafplaats, 

of liever gezegd, wat daar nog van over was. Zouden 

ze daar gekerkt hebben? 

De ontdekking dat je in een huis of op een plek bent waar iets heel bijzonders is gebeurd, blijft je bij. Het is alsof je op zo’n plek 

op de een of andere manier deelgenoot bent van die gebeurtenis, of er in ieder geval mee voelt verbonden.  Die poolreizen van 

weleer; ik heb er m’n leven lang grote interesse voor gehad en ik niet alleen. Dongeradeels oud-burgemeester Roel Cazemier had 

eveneens een fascinatie voor poolonderzoekers. Oud-Dokkumer Louwrens Hacquebord maakte er zelfs zijn werk van. Hij trad let-

terlijk in de voetsporen van Willem Barentz op Spitsbergen, deed er onderzoek en werd directeur van het Arctisch Instituut van de 

Rijksuniversiteit in Groningen. Willem Barentz, dan noem je iemand. Hij en zijn mannen zijn iconen in de vaderlandse geschiedenis. 

Hun overlevingsdrift in het Behouden Huys, het teruggevonden dagboek, hun ontberingen. Reinoud Oerlemans romantiseerde 

hun leven in de film Nova Zembla, en voegde een warmbloedige Doutzen Kroes toe om de poolkou te verdrijven...

Kou zit ons Nederlanders, en in het bijzonder de Friezen met hun Tocht der 

Tochten, in de genen. Het kan ons eigenlijk niet koud genoeg zijn. Kou en 

afzien, die tijd komt er gelukkig weer aan. We kunnen ons straks weer pool- 

en kouhelden wanen… maar niet heus natuurlijk! Wij weten dat we in no-

time snel achter de kachel zitten. Dat we volop kunnen eten en drinken. Dat 

hadden de poolreizigers en ontdekkers niet. Als wij ons wel in de kou wagen 

dan zorgen moderne thermische kleding, schoeisel en materiaal dat we daar 

geen last van ondervinden. We voelen ons avonturier, maar zijn het niet. 

Je kiest er niet voor, het overkomt het je. Zoals Ternaarder Mame Braaks-

ma, die in zijn jonge jaren samen met wat dorpsgenoten vanaf de Ter-

naarder waddenkust op een ijsschots bijna de Noordzee op dreef. In 1849 

over-kwam het Klaas Bording met zijn zonen Klaas (19) en Jacob (17). Ze 

wilden gaan ijsvissen, maar het ijs scheurde en hun steeds kleiner worden 

de ijs-schots dreef de Zuiderzee op. Soms kwam de vaste wal in zicht, 

maar dan dreven ze weer de zee op. Pas na veertien (!) dagen werden ze 

gered. Klaas stief vrijwel meteen na aankomst op de wal, zijn vader veer-

tien dagen later. Wie dit drama wil beleven moet het buitenmuseum in 

Enkhuizen maar eens bezoeken, er is een speciale ruimte aan de Bordings 

gewijd. U hoeft echter vandaag de deur niet uit, want in deze editie van 

De Sneuper staat veel oud nieuws met een hoog kougehalte.
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ZIT IN ONZE GENEN
FASCINATIE VOOR KOU

door  ALE  HANSMA
            

JE MUTTE MAR HOARE...

VADER  BORDING  EN  ZIJN  ZOONS  DREVEN  14  DAGEN  
ROND OP  EEN  GROTE  IJSSCHOTS  OP  DE  ZUIDERZEE

BEGIN  2012  ORGANISEERDE  WADLOOPCENTRUM  FRYSLÂN  IJSWANDELTOCHTEN  
OVER  HET  WAD  BIJ  FERWERT.  VOOR  EEN  PAAR  EURO  KON  IEDEREEN  ZICH  OP  DE POOL  
WANEN...  ZELFS  HET  NOS-JOURNAAL  RUKTE  UIT  OM  LANDELIJK  VERSLAG  TE  DOEN
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EEN  EENDENKOOI  VOOR  DE  KEIZER
Op 13 oktober j.l. was onze thematische ledenver-

gadering. Deze keer konden we genieten van twee 

presentaties door Gerard Mast en Joke Oppen-

noorth. Zij vertelden over Jacob Bodes die leefde in 

de periode van ca 1689 tot 1755 en o.a. actief was 

als kooiker in Noordoost-Friesland. Het interessante 

is echter dat hij ook de toenmalige keizer van Oos-

tenrijk heeft geholpen met het ontwikkelen van 

een eendenkooi. De uitdaging die Gerard en Joke 

aangingen om te proberen de complete geschie-

denis, documenten en ook de kooi terug te vinden 

leverde een erg interessant verhaal op voor onze 

leden. De avonturen in de archieven van o.a. Leeu-

warden, Wenen, Brussel, Bratislava en Praag werden 

op een meeslepende wijze gepresenteerd.

We kunnen, samen met een vijftigtal leden,  terugzien op een geslaagde ochtend in Engwierum, die daarna niet minder plezierig 

werd voortgezet in ‘de Vangpijp’  van Jan Veenma met soep en een heerlijke gehaktbal met brood. De dag werd compleet ge-

maakt met een excursie naar de van Asperen kooi bij Ee onder leiding van de heer Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea. Het 

bijzondere op deze dag was dat verschillende leden en betrokkenen van de familie Barwegen en Sipma uit Deventer, Limburg en 

Engwierum elkaar ontmoeten zonder dat zij dit van tevoren wisten of elkaar kenden.

HISTORISCHE  DAG  NOORDOOST-FRIESLAND
Het bestuur heeft zich gebogen over de vraag hoe we volgend jaar ons 25 jarig jubileum willen vieren. We hebben een kleine 

commissie ingesteld, die aan de slag gaat om een historische dag in Dokkum te organiseren. Daarbij gaan we de medewerking 

vragen van alle andere verenigingen en instellingen die actief zijn in de regio op het gebied van historisch erfgoed ( globaal de 

gemeenten Dongeradeel, Kollumerland ca, Dantumadeel en Ferwerderadiel ). Ons doel is om de inwoners van onze regio bewust 

te maken van de rijke historie die onze regio heeft. Het gekozen thema wordt 1813-2013, 200 jaar koninkrijk der Nederlanden 

en wat daaraan vooraf ging. De feestelijkheden zullen rond mei 2013 plaatsvinden, waardoor onze statutaire ledenvergadering 

naar het najaar van 2013 wordt verschoven.

ALLE  FRIEZEN
We kregen afgelopen weken het verheugende bericht dat de gemeente 

Dongeradeel zich gaat inspannen om alle akten uit de burgerlijke stand 

archieven nu op de website van ‘Allefriezen’ te laten zetten. Dit is voor 

onze leden die verspreid over heel Nederland en daarbuiten wonen een 

schitterende kans om hun onderzoeken verder aan te vullen. We hopen 

dat de gemeente Dantumadeel nu binnenkort ook volgt.

5

VAN DEVOORZITTER

BESTUUR VERENIGINGSGEGEVENS

door  HAIJE TALSMA

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
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WINTERNUMMER  VAN  DE  SNEUPER
De ‘R’ is in de maand; dan ging je vroeger aan de levertraan en werd er 

een extra hemd aangetrokken, want regen, hagel en sneeuw maakten 

hun opwachting. Die winters lijken ver achter ons te liggen, maar schijn 

bedriegt, want afgelopen winter werden er nog heuse Elfstedentochten 

schaatsend afgelegd! Desondanks vond de redactie dat het tijd werd 

voor een echt  ‘WINTERNUMMER’  van De Sneuper. Dat had natuurlijk ook 

te maken met een aantal mooie winterartikelen in de kopijportefeuille. 

Ane Witteveen schreef een prachtig relaas over zijn kleurrijk familielid 

Barteld Anes Witteveen, die meevoer op de eerste expeditie van de  

schoener ‘Willem Barents’ naar Spitsbergen. Redactielid Hans Zijlstra 

kreeg de koude rillingen van dat verhaal, want hij voer in 2008 ook op een 

driemastschoener naar het hoge Noorden en dook in zijn logboek om 

herinneringen ( en mooie foto’s) op te halen.  We vroegen de uit Dokkum 

afkomstige Spitsbergen-expert Louwrens Hacquebord om een reactie, 

maar zijn artikel laat nog op zich wachten en dat houdt u dus te goed.

BESCHUIT  VAN  DE  VASTE  WAL
Op Ameland zijn ze wat kou betreft wel wat gewend, want ons lid en Ameland-kenner André Staal haalt herinneringen op aan 

de winter van 1947, precies vijfenzestig jaar geleden, toen men over het ijs naar de vaste wal moest om beschuit te halen...  Dat 

waren nog eens winters!  En alsof dat allemaal nog niet fris genoeg is, dook redactielid Piet de Haan in de oude krantenknipsels 

en vond een berichtje over een krasse dame van 85, die in de winter van 1812 nog op de schaats naar Dokkum reed. 

Om weer wat op temperatuur te komen zijn er gelukkig de vaste columns & rubrieken. Voor Rudolf Broersma’s Heraldiek deze 

keer een dubbele pagina, omdat hij zoveel prachtig beeldmateriaal aanleverde, dat het niet op één bladzijde paste. Bestuurslid 

Arjen Dijkstra schreef een verhaal over de erfenis van Dirk Louws Heeringa. U ziet: volop variatie in een winters sfeertje. 

ZWART - WIT
Naast de gebruikelijke oproep aan leden om hun 

verhaal of (familie)onderzoek beschikbaar te stel-

len voor publicatie in De Sneuper,  willen wij lezers 

vragen om digitaal zwart-wit foto’s in te sturen voor 

de rubriek ‘Zwart-wit’ die steeds de achterkant van 

ons verenigingsblad-in-kleur siert. We zoeken on-

bekende en bijzondere stads- en dorpsgezichten 

in Noordoost-Friesland, die nog niet eerder of niet 

vaak gepubliceerd zijn. Misschien komt er in uw 

oude familiealbum zelfs een mooi plaatje voor? 

Voorwaarden zijn dat het een plekje in het mooie 

Noordoost-Friesland is en dat de foto ongeveer 

een eeuw geleden gemaakt moet zijn. Bestanden 

van minimaal 1 MB grootte als TIF of JPG sturen 

naar ons mail-adres: 
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DE ‘R’ IS IN DE MAAND
door  WARNER  B.  BANGA
                 

HISTORISCH BOEKENAANBOD

Leden kunnen historische boeken ( te koop ) aanbieden in De Sneuper.

Voorwaarde is natuurlijk dat het boek een link met Noordoost-Friesland heeft. 

Aanbiedingen ( met fotootje van omslag? ) kunnen naar:

- schrijver  ( jaar )   korte omschrijving onderwerp   -  vraagprijs  € 

Wij brengen potentiële kopers met de aanbieders in contact. 

U kunt ook uw e-mailadres laten vermelden voor rechtstreeks contact.

HISTORISCH BOEKENAANBOD

HANS  ZIJLSTRA  OP  SPITSBERGEN
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OP  SPITSBERGEN

EEN  KLEURRIJK  EN  OPVALLEND  FIGUUR
De hoofdpersoon in dit verhaal is Barteld Anes Witteveen, zoon van 

Ane Drijfhout Witteveen van Heerenveen en een broer van mijn voor-

vader Siebe Anes Witteveen. Het heeft veel moeite gekost om de 

levenswandel van deze Barteld te achterhalen. In de eerste plaats is hij 

in zijn huwelijken kinderloos gebleven, hetgeen een onderzoek er ook 

bepaald niet gemakkelijker op maakt,  maar zoals vaak bij genealogie-

beoefenaren in hun zoektocht naar de voorouders het geval is, kregen 

we ook hier te maken met het gegeven dat de nog levende generatie 

uit overlevering vaak weinig kennis heeft van het voorgeslacht. Zelfs be-

langrijke of opvallende gebeurtenissen van nog levende familieleden 

zijn vaak niet doorgegeven. In zo’n situatie begon ook mijn onderzoek 

naar het levensverhaal van Barteld Anes Witteveen.  Weliswaar had mijn 

tante IJtske mij verteld dat zij als klein meisje enkele malen bij oud oom 

Barteld en ”lieve tante Martha” op de Fok in Heerenveen had gelogeerd 

en dat “oom Bart“ zeeman was geweest (in de familie werd hij dan ook 

altijd aangeduid als ‘Bart de zeeman’),  maar wat geen van de nog levende 

afstammelingen van Siebe Anes Witteveen ooit hebben geweten is dat 

deze man één van de kleurrijkste en in historisch opzicht de meest opval-

lende fi guren in mijn onderzoek naar het geslacht Witteveen is geweest.

De jonge Barteld werd geboren op 20 febr. 1847 in Heerenveen ( Grietenij 

Schoterland ), als vierde kind van Ane Drijfhout Witteveen en Elisabeth 

Siebes Overdiep. Of het avonturiersbloed hem al jong in de aderen op-

speelde of dat hij bij de opvoeding geen gemakkelijk kind is geweest, weten we allemaal niet, maar wel is een feit dat hij op 14-jarige 

leeftijd in 1861 voor 10 jaren een contract tekende bij de Koninklijke Marine te Amsterdam. Het kan ook zijn dat zijn oom van moeders 

kant,  Siebe Jeltes Overdiep, in 1849 Marinier 1-ste klasse te Willemsoord, daarbij een grote rol heeft gespeeld.

Barteld doorliep de rangen bootsmanleerling, kwartiermeester en kanonnier om vervolgens op 11 september

1870 tot eerste schiemansmaat te worden bevorderd met als thuishaven Hellevoetsluis.  In die jaren

diende hij op verschillende schepen en vertoefde hoogst waarschijnlijk het grootste deel van die tijd in de 

Indische wateren. Zo lezen wij in het ‘Stamboek schepelingen’ van de Koninklijke Marine dat hij in de jaren 

1866 en 1869 op een wachtschip te Batavia verbleef en op 9 april 1867 op het wachtschip te Soerabaja 

werd geplaatst. Slechts één keer in die tijd, namelijk op 2 september 1869, wordt vermeld dat hij met een 

koopvaardijschip ( de Argo ) naar Hellevoetsluis terugkeerde, om het jaar daarop direct weer naar Indië te 

vertrekken. Voor zijn trouwe dienst werd hij op 30 januari 1872 onderscheiden met het ereteken ‘Deli’  en 

de bronzen medaille van de zeekrijgsmacht.

ATJEH-OORLOG
Er braken in Indië spannende tijden voor hem aan, toen Nederland op 26 maart 1873 de oorlog verklaarde aan het Rijk van 

Atjeh. Begin april daaropvolgend werden de vijandelijkheden geopend met kustbombardementen door schepen, waarna een 

landing door troepen volgde. Aan deze eerste expeditie deden o.a. mee de oorlogsschepen ‘Djambi’, het S.S ‘De Siak’  en het 

S.S  ‘De Soerabaja’.  Zo lezen we in het ‘Stamboek schepelingen’  dat Barteld op 19 oktober 1872 op de  ‘Djambi’ zat en vervolgens 

op 24 mei 1873 op het S.S ‘Soerabaja’ en op 25 juni 1873 op het S.S ‘De Siak’ dienst deed; met andere woorden: deze man heeft 

volop deelgenomen aan de eerste oorlogshandelingen in Atjeh! Overigens zijn het ook zijn onderscheidingen, het ereteken 

’Atjeh 1873 en 1874’  en de in 1876 uitgereikte goudkleurige medaille van Koning Willem III, als dank voor de krijgsverrichtingen 

in Atjeh, die daar duidelijk van getuigen, waarover later meer.  Op 16 april 1874 werd Barteld bevorderd tot bootsman en hij 

diende op dat moment op  het korvet  ‘Van Speijk’  bij de Indische militaire Marine, zoals deze vloot ook wel werd genoemd. 

Na de eerste oorlogshandelingen in Atjeh kwam hij met  het stoomschip ‘Conrad’  weer naar Nederland. Hij bleef een aantal 

jaren in het vaderland en we zien dat hij voor zijn werk bij de Marine steeds nieuwe, meerjarige contracten afsloot.  Zo lezen wij 

dat hij in 1875 uit de zeedienst was ontslagen, maar vervolgens op 30 oktober 1875  weer in dienst trad als bootsman voor een 

tijd van vijf jaren, met als standplaats Amsterdam. Er staat bij vermeld dat hij te Heerenveen woonde en dat zal ongetwijfeld 

het adres van zijn ouderlijk huis betreff en.  Op 10 april 1876 werd de bootsman te werk gesteld op de  ‘Admiraal Van Wassenaar’, 

oorspronkelijk het eerste fregat met stoomvermogen, maar later omgebouwd voor de opleiding van jongens en lichtmatrozen 

te Amsterdam; het schip deed tevens dienst als wachtschip. Barteld verbleef toen in Amsterdam.

FAMILIEGESCHIEDENIS 
door  ANE G. WITTEVEEN
           

ERETEKEN  DELI  - 1872
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EEN  BESCHREVEN  POOLREIS
Bij Tresoar te Leeuwarden waren we op een bepaald moment bezig het 

onderwerp  ‘Witteveen’ op te zoeken in de oude correspondentie van de 

Rijksarchivaris.  Zeer verrassend kwamen we hier een brief tegen van de 

directeur van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, die de hulp inriep 

van de Rijksarchivaris bij het zoeken van de geboorteplaats en datum 

van een zekere Barteld Anes Witteveen, want zo schreef de directeur:

Ik ben bezig met het schrijven van een verslag van de historische eerste reis 
van de poolschoener de Willem Barents naar  de Noordelijke IJszee in 1878 
en daarbij was Barteld een van de 14-koppige bemanning.

De verwondering over de levenswandel van Barteld Anes werd nu als 

maar groter, want inderdaad: hij werd op 27 september 1878 ter beschik-

king gesteld van het Comité voor de expeditie naar de Noordelijke IJszee.  

Nu begon het verhaal wel zeer spannend te worden: een beschreven 

poolreis!

In het in 1985  verschenen tweedelige boekwerk ‘De eerste tocht van de 
Willem Barents naar de Noordelijke IJszee 1878’ door  W.F.J. Mörzer Bruyns  

wordt o.a. het dagelijks verloop van de expeditie beschreven aan de 

hand van de dagboeken van de commandant en van een matroos, een 

zekere B.G. Baljé. Bij ons verder onderzoek naar de gegevens over Barteld 

waren we er achter gekomen dat bij nazaten van zijn jongere broer Ger-

rit enkele voorwerpen die aan die tocht herinneren, aanwezig waren. 

Groot was onze vreugde dat een achterkleinkind van Gerrit in Heeren-

veen in het bezit bleek te zijn van een door Barteld Anes geschreven 

dagboek van deze expeditie en een zilveren tabaksdoos met inscriptie 

als herinnering aan deze tocht naar de Noordelijke IJszee. Verder troff en 

we hier ook alle onderscheidingstekens van Barteld aan. Bij een kleinzoon van zijn broer Gerrit, Hendrik Witteveen  te Heeren-

veen ( voormalige eigenaar van het Posthuis ) was een groot borduursel op zeildoek in een ronde lijst met glas aanwezig. Deze 

Hendrik Witteveen meende dat Barteld dit werkstuk op Nova Zembla zou hebben gemaakt. Door het korte verblijf op dit eiland 

kan dit echter niet waar zijn en het is zelfs onwaarschijnlijk  dat hij het werkstuk gedurende de poolexpeditie heeft gemaakt, 

gezien de beschreven moeilijke omstandigheden waarin men constant verkeerde. Zo waren er bijvoorbeeld geen kachels voor 

verwarming in gebruik! In ieder geval mogen we wel aannemen dat het borduursel  ergens in de wereld op een schip door 

Barteld is gemaakt.

tijd van burgers en stoom

POOLSCHOENER  WILLEM  BARENTS
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  HR.MS. ADMIRAAL VAN WASSENAAR  - 1876 -1913

TABAKSDOOS  VAN  BARTELD

NAAR  HET  NOORDEN!
Wat betreft het dagboek van Barteld kwamen we, gezien de netheid van de tekst en het papier, tot de conclusie dat hij dit aan 

de hand van kladboekaantekeningen nadien thuis heeft uitgeschreven. Het geschrift is overigens daardoor zeker niet minder 

waardevol. Het bevat hoofdzakelijk de weergave van navigatiehandelingen, scheepswerkzaamheden en de weersbeschrijving. 

De tocht werd gemaakt met een houten zeilschip , een schoener, van 24 meter lang, 6 meter breed en diepgang van 25 deci-

meter en de reis duurde van 5 mei tot 14 oktober 1878. 
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Het vertrek van de poolschoener ‘Willem Barents’  op 5 mei 1878  was  een soort nationale gebeurtenis en van een enthousiaste  

verslaggeving in een bloemrijke taal door een journalist  van het Algemeen Handelsblad noteren we enkele passages uit de krant 

van deze dag.  Waar de naam  ‘bootsman’  wordt genoemd, betreft dat  ‘onze’  Barteld:

Naar het Noorden!

Van het dek van de “Willem Barendsz” schrijf ik U eenige regels om U mede te deelen, welk een heerlijke afscheidsgroet de geheele bevolking 
van Noord Holland- van Amsterdam tot de duinen toe den kloeken zeevaarders, die naar het Noorden gaan, heeft toegeroepen. Het was 
feest op het IJ; uit ontelbare boten en versierde schuiten rees vroolijk en hartelijk gejuich omhoog; trompetten klonken, muziek vervulde 
de lucht, men zong en lachte en jubelde, het glanzende licht van de heerlijke Meizon danste op het water, waarin honderden vlaggen 
zich weerspiegelden, de dijken en steigers waren overal zwart van de menschen, die, met zakdoeken en hoeden zwaaiend de “Willem 
Barendsz” het “vaarwel” toeriepen.

Nooit heb ik een schoner opwekkender schouwspel gezien dan het met schepen en booten bedekte IJ op dezen verrukkelijken Meidag 
aanbood.  Toen we midden in het IJ waren en terugblikten naar den halven cirkelboog der hoofdstad, konden wij eerst goed zien dat half 
Amsterdam was uitgelopen, om de “ Willem Barendsz” uitgeleide te doen en te begroeten. Op de hooge torens der stad daalden de vlag-
gen drie maal om het Poolschip te salueren; Amsterdam groette zijn zeevaarders en wenschte hun behouden reis en driemalen daalde de 
standaard van de “Willem Barendsz” om voor dien hoffelijken afscheidsgroet te danken. Achter op het schip was een matroos onophoud-
elijk bezig met de vlag, daar nu een jacht, dan een groot zeilschip, dan een stoomboot salueerde. Op de spoorwegbrug naar Zaandam 
en overal aan de oevers van het kanaal waren belangstellenden geschaard, die van de Zaanstreek waren opgekomen om het schip te 
groeten, dat naar de IJszee gaat, van waar de Zaansche reeders en visschers weleer zulke gouden buit plachten te halen. Men had geen 
oogen genoeg om rond te zien, want aan weerszijden van het kanaal, zoowel als in het kanaal en  op het schip zelf was er zooveel te zien. 
En aan boord was het niet minder aardig om rond te zien. De bemanning voelde zich niet weinig gevierd en gevleid door al de belangstell-
ing welke men haar bewees, en de matrozen beantwoorden de wenschen, hun toegeroepen, op de vermakelijkste wijze. “We gaan voor de 
eer van de Nederlandsche vlag!” riep de kok die tevens ondertimmerman en lichtmatroos is, een zijner vrienden toe. De bootsman was ten 
laatste schor van al zijn inspanning, want hij was de leider der hoerahs!, die telkens ten antwoord werden gegeven door de bemanning, 
en hij was tevens voorzanger als zeemansliederen moesten worden aangeheven.  In IJmuiden  bleef het schip voor de sluis  liggen  om de 
dag daarna uit te zeilen. 

IJmuiden,  Maandag 6  Mei

Het is weder een even heerlijken lentedag als gisteren. 
Zeer vele belangstellenden zijn van heinde en ver geko-
men en op de duinen staan honderden om het goede 
schip een vaarwel toe te wuiven en toe te roepen. 
Met hen staren duizenden vaderlanders heden naar 
zee; hun oog zoekt het verschiet en aanschouwt in 
verbeelding de Hollandsche stoomschepen die met 
onze Indische bezittingen tot punt van uitgang in de 
onbekende, van walvisschen wemelende Zuidelijke 
IJszee, schatten van geld, onderne-mingszucht en 
kracht zullen gaan ontdekken. Te IJmuiden heerscht 
groote geestdrift. De officieren van Zr.Ms. wachtschip 
begeleidden het Poolschip een uur in zee, en ik had met 
hen het voorrecht om de “Barendsz” de zeilen te zien 
spannen en de zee te zien instevenen, toen de Holland-
sche kust nog slechts van verre te zien was. God geleide 
het goede schip en zijne kloeke bemanning, en late het 
behouden de zeeën bevaren.

BELANGWEKKENDE   BELEVENISSEN
Zoals gezegd zijn in het genoemde boek met dagboekaantekeningen de belevenissen van de bemanning met hun schip in de 

arctische wateren uitgebreid beschreven en alvorens we tot de kern van ons verhaal komen willen we enkele belangwekkende 

belevenissen van de bemanning tijdens de reis de lezer niet onthouden. Zo noteerde matroos Baljé bij het vertrek op 5 mei: 

Op de spoorwegbrug ( Amsterdam ) stonden eveneens vele belangstellenden geschaard die een aanschouwend hoerah aanhieven, 
waarop wij ons verzamelden om die te beantwoorden, doch opeens klinkt de forse stem der bootsman ons in de oren: laat ze daar eerste 
uitkraaijen, wat niet weinig hilariteit opwekte van hen die nog weinig kennis hadden opgedaan van de spreekwijze van ons marinedekvolk.
Zo  waren er ook wel eens strubbelingen en problemen onderling, hetgeen ook goed te begrijpen valt als men lange tijd met 

zoveel mensen op zo’n klein oppervlak en onder vaak moeilijke omstandigheden moet samenleven. Een paar voorbeelden uit 

het journaal van de commandant geven hier duidelijk blijk van: 

7 Juli:  Gisteren waren er moeilijkheden waarbij een kwartier weigerde aan dek te komen om te 2.00 uur algemenen werkzaamheden 
mede te doen. Ik heb hen ernstig vermaand en de chef van het kwartier, matroos Kammermans die tevens de belhamel was, zijn be-
straffing geboekt, doch hoop dat deze zaken zich niet zullen herhalen. De kok klaagt mede over de drukke werkzaamheden en heeft 
daarin groot gelijk, maar iedereen heeft het druk en moeten wij zorgen met 6 en 7 uren slaap toe te kunnen.

GROEP  BEMANNINGSLEDEN OP  HET  ACHTERDEK  VAN  DE  WILLEM  BARENTS
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21 Augustus: 

In den namiddag maakten de offi  cieren een tochtje 
met een sloep de straat in (Matochkinstraat Nova 

Zembla - A.G.W)  Zij vertrokken te 2 uur en kwa-
men eerst te 10 uur aan boord terug. Matroos Kam-
mermans misdroeg zich op een ergerlijke wijze. Ik 
had in verband met de werkzaamheden 4 man 
aangewezen met de sloep mede te gaan, waaronder 
ook de bootsman. Kammermans verzocht aan 
Beijnen (tweede offi  cier) niet mede te gaan wan-
neer hij geen geweer mocht mede nemen; op die 
wijze een verzoek gedaan weigerde ik verandering 
in de regeling te brengen en daar hij toen nogmaals 
aan Beijnen zeide liever niet mede te gaan zeide ik 
hem duidelijk nu mede moest gaan. Hierop kwam 
Kammermans die op de bak stond met een hoogst 
ontevreden gezicht achteruit lopen (naar het offi  -

ciersgedeelte), schreeuwende, neen commandant, 
het is die dokter die alles wat vooruit (het matrozen 

gedeelte) voorvalt overbrengt, met een vloed van 
woorden en ongepaste uitdrukkingen over de dokter. Ik gaf hem order vooruit te gaan en zijn mond te houden (en dan volgden er 

nog meerdere aanvaringen).

Den volgenden morgen liet ik om 9.00 uur alle hens achteruit komen en strafte Kammermans voor zijn zeer ongepast gedrag en muit-
erige uitdrukkingen met 24 uur arrest, met de ernstige waarschuwing dat ik hem zoude ontslaan als matroos hier aan boord wanneer 
zich dergelijke gevallen meer voordeden. Hij voegde weggaande mij nogmaals toe: zet me maar aan de wal op de eerste plaats waar 
we komen. De overige bemanning was klaarblijkelijk gedrukt door het gebeurde en volstrekt niet op de hand van Kammermans.

Een ander opmerkelijk probleem deed zich voor op 28 juli en we volgen hier even de beschrijving ervan door matroos Baljé:

Zondag 28 Juli:  Thermometer ‘s middags 4 gr celsius. Prachtig weer, weinig zee, bovenbramzeilskoelte, beloofde een prachtige 
dag te worden; ...maar, wat werd die vergald door een treurige ontdekking. Een onzer Markers, die de bijnaam van stoomliertje had 
ontvangen, zat namelijk vol van ongedierte; wij ontdekten dat bij het ontbijt, waardoor menig hartig woordje werd gewisseld, wat 
aanleiding gaf tot kennisgave aan den Commandant. Een onderzoek werd ingesteld, doch dat overtrof de verwachting dermate, 
dat de godsdienstoefening afgelast en onzen patiënt aan een reinigingskuur werd onderworpen dat hem nog lang zal heugen; om 
maar niet te spreken van zijn kooi waar het vuil- gedragen goed maar opgestapeld lag (men had hem nog niet zien wasschen), 
zaten de plooyen van de groene kooijgordijnen zoodanig vol alsof het witte strepen waren. Alles, ja niets uitgezonderd werd in de 
dekwaschbalie (grote kuip voor dekwassen - AGW) aan een vernietigingsproces onderworpen hetwelk onder controle van den 
dokter geschiedde die een zekere oplossing daartoe in het water had doen mengen. Daar stond hij dan nu, klappertandend in 
Adam’s kostuum doch niet als deze in het legendarische Eden.

KLEINE  LEEFWERELD
Wat ons in deze verhalen ook opvalt is dat zelfs in zo’n kleine leefwereld het patroon van rangen en standen onverminderd werd 

doorgevoerd. Er was verschil in logies,  de  ‘etat major’ (offi  cieren en academici) was gehuisvest op het achterste deel van het schip 

en het matrozenvolk in het voorschip. Zelfs de maaltijden werden voor de twee groepen apart bereid. Deze toestand leidde natuur-

lijk ook wel eens tot tragisch-komische situaties, als we een aantekening daarover lezen van de matroos Baljé:

Woensdag 8 Mei:  (tweede dag na het vertrek - AGW) Met de bries nam natuurlijk ook de zee in hevigheid toe, 
als wilde hij ons dwingen den tol te betalen die hij vermeende hem schuldig te zijn. Nu, zo erg mis was hij niet want 
behalve de commandnat en Beynen ( 2-de offi  cier) betwisten de overige leden van het Etat Major  elkander in het 
bereiken van een plaatsje in de lij zeker om te zien of er geen schepen waren ! Voor ons een onbetaalbaar gezicht, 
want zonder zeebenen word zoo iemand overal tegenaan geworpen, omdat zij meestal in de lucht grijpen d.w.z 
los touwwerk in de hand grijpen. Voor de patient in questie een afmattende ziekte, voor ons nu ja een vrolijke dag.

Zware stormen, koude, regen, mist, beklemmende situaties in grote ijsvelden, weinig slaap... Het behoorde alle-

maal tot de ondergane beproevingen, waarbij ook het onberekenbare soms duidelijk werd geschetst door zowel 

Barteld als door matroos Baljé:

5 Juni:  Het is opmerkelijk hoe wispelturig het weer is; bijna ieder uur verandering, ‘t eene ogenblik zonneschijn en ‘t 
andere motregen of mist; ‘t ene ogenblik kalm prachtig weer, ‘t andere storm. De oorzaak ligt in de grensscheiding 
van de warme en koude zeestroom.
Maandag 8 Juli:  Thermometer ‘s middags plus 2 gr C. Hevige zware hooge deining, golven tot ongekende hoogte, 
zelden door een onzer nog zoo gezien deden ons scheepje vreeselijk slingeren, daarbij bladstil; de barometer steeds 
dalende deed ons het ergste vreezen, zoodat we dan ook geheel dichtreefden en waakzaam de dingen afwachtend 
die komen zouden. Niemand onzer is bekwaam op de beenen te blijven staan, het is vreeselijk.G
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STENEN  KRUIK   VOOR BRANDEWIJN

DE  WILLEM  BARENTS  VOOR  ANKER  BIJ  DE  ‘ZEEUWSCHE  UITKIJK’
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VUURWERK  ZONDER  KABAAL
Het weer was natuurlijk sterk van invloed op de stemming bij de bemanning, zoals duidelijk verwoord door de commandant: 

Zondag 4 Augustus klaarde het weer op den AM op en zagen wij voor het eerst weder blauwe lucht en zon, eene verrukking na al het 
natte en onaangename weer, ik moet haast zeggen zoolang we in de Barentszee zijn. De laatste dagen ben ik verplicht geweest de 
kachel in het tusschendek aan te maken ten einde het volk hun goed te doen droogen, voor het overige stoken wij nog niet. Onze kachel 
is nog niet aan geweest en wij zitten altijd met open deur en als het droog weer is ook met open koekoek. We zijn allen uitmuntend 
gezond doch beginnen al zeer naar het einde der reis te verlangen.

Maar er waren ook andere momenten die een onvergetelijke indruk achterlieten; zo maakte Barteld regelmatig aantekening 

van de jacht op vogels, meestal met het geweer, maar er werd ook een andere methode toegepast om de verse vleesvoorraad 

op peil te houden, waarover matroos Baljé schrijft:

Vermakelijk was het te zien hoe wij de proselaria’s glaciales (Noordse Stormvogel - AGW), een groot soort meeuwen verschalkten met 
een klein stukje spek aan een vishaakje; een 50 stuks vangende, gulzig van aard en bovendien hongerig betwisten deze elkander het 
uitgeworpen stuk zeerobbenspek totdat het verraderlijk verborgen haakje zich gewoonlijk in de bek vastzette, doch niet zoodra waren 
zij binnen boord gehaald, vrij rond lopende of zij vertoonden verschijnselen van zeeziekte, van dek opvliegen konden zij niet. Gevild, 
waardoor het traanachtige onder de huid zittende vet verwijderd werd, leverden deze ons een heerlijk smakelijk gebraad.

Maandag 10 Juni: Des morgens vroeg hadden wij een walvisch bij ons tegen het schip aan, zwom rond ons henen, dook onder het 
schip door om aan de loefzijde boven te komen, daarbij een blaasstraal opzendend die zich over het schip verspreidde en het geheel 
verpestte. Onuitstaanbaar was de stank van die koolzure lucht, zoodat wij deze dieren liever ver weg wenschten.
 

Er waren natuurlijk ook tijden van puur genieten van de ongekende schoonheid in deze zuivere natuur. Zo noteerde Barteld:

6 Augustus: Om 12 uur stond ik er van verwonderd en verbaast over zo’n grote zee met ijs zoals wij dit op deze reis nog niet ontmoet 
hebben. In dit gedeelte van de Barentszee is nog nooit een schip geweest, daar wij op 79 gr varen.
Matroos Baljé schrijft: Gisteren (24 september) avond hadden wij een prachtig noorderlicht. Reeds enige avonden had het zich 
vertoond, dan eens meer, dan eens minder; nu vertoonde het zich in al zijn pracht. In het Zenith was als het ware het uitgangspunt 
van waar zich in het noordelijk hemelsdeel dansende stralen naar de horizon richten. Hier dicht aaneen gesloten, daar meer te samen 
gepakt, voortdurend in beweging, somtijds heele bundels vormende die met lichtgroene en geele tinten gekleurd als het ware eenen 
sluyer vormden, waardoorheen men de sterren zag schitteren. Zich eensklaps oplossende en verdwijnende om op eene ander plaats met 
vernieuwde pracht terug te komen. Het is een vuurwerk zonder kabaal en zoals wij het zagen slechts met zachte tinten gekleurd licht.

GRAFSCHENNIS
Tijdens de expeditie werd op het Amsterdameiland van Spitsbergen door de bemanning een gedenksteen geplaatst op de 

begraafplaats bij de oude traankokerijen van Smeerenburg. Barteld schreef:

Zaterdag 29 Juni:  ‘s Morgens ten 9.00 uur met de grafsteen van boord gegaan en om 10 uur op de begraafplaats met veel moeite, met 
6 man de steen dragende ten eersten over klinkersteenen daarna over ijs en dan sneeuw en ten laatsten over een moerassige grond 
die zo zagt was dat de grond voor je uit boog gelijk een spons. Hier moesten wij eerst een kern maken, een soort van een torentje van 
kleysteenen dat lang niet zonder werken werd voltooid , daar het 2 uur duurde eer het gereed was; daar wij toen de grafsteen in een 
hellende rigting tegen plaatste met het opschrift naar  zee toe , daar het opschrift luidt:
In memoriam / Spitsbergen of Nieuw land / Ontdekt tot 79.30 N. Breedte door de Hollanders / Hier overwinterde in 1633-1634 Jacob 
Seegersz en 6 anderen / Hier overwinterde en stierven in 1634-1635 / Andries Jansz van Middelburg en zes anderen.

Barteld vervolgde de volgende dag: 

Zondag 30 Juni: De commandant had order gegeven 
dat het scheepsvolk zich moest kleeden in roode 
hemden en zwarte broeken want alle manschappen 
moesten mede naar het graf want den heer Grant 
(fotograaf ) moest er een plaat van maken, daar wij 
dan ook allen bij hoorde met de gereedschappen 
zooals bijlen , houwelen, schoppen, breekijzer enz. 

Daar ten middennacht om 12 uur gekomen werd er 
een kruis van bloemen op de steen vastgelegd met 
ijzerdraad. Daarna plaatsten we ons rond het graf 
dat bezaaid was met doodshoofden en beenderen, 
gehele planken, gedeelten van kisten met versche-
idene onduidelijke taal en opschrift. (grafschennis 

door ijsberen! - A.G.W) Daarvan heeft dhr. Grant 
twee maal het graf en de manschappen gefotogra-
feert en daarna vertrokken.

DE VEERTIEN OPVARENDEN VAN DE WILLEM BARENTS BIJ DE GEDENKSTEEN OP DE 

BEGRAAFPLAATS VAN SMEERENBURG OP SPITSBERGEN. BARTELD  ANES  WITTEVEEN 

IS DE TWEEDE PERSOON VAN LINKS. OPNAME 1 JULI 1878 KORT NA MIDDERNACHT
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GRONDLEGGERS
Het is september 2008: onze webmaster Hans Zijlstra maakt in een groep van 25 personen een 18 daagse reis om Spitsbergen 

op de driemastschoener Oosterschelde. Ze varen van Longyearbyen bovenlangs de eilandengroep, door de Hinloopenstraat 

en via Bereneiland terug naar Tromsö in Noorwegen. Op zijn reis heeft hij vele foto’s gemaakt en zo ook op Amsterdamseiland 

van de kern van stenen met daarop de door Barteld en zijn mannen geplaatste gedenksteen. De in de steen gehouwen tekst 

is weliswaar verweerd maar nog goed leesbaar.

Na een succesvolle tocht kwam de poolschoener Willem Barents  met de opvarenden op 14 oktober 1878 weer veilig aan in 

Amsterdam en nam de commandant in een hartelijke toespraak afscheid van de bemanning: 

Wij zijn hier allen bijeen, die deel uitmaakten van deze expeditie. Weldra, ja zelfs nog heden zullen wij verspried zijn over ons land en toch 
durf ik U verklaren, zelfs met genoegen, dat de voeling van een blijvende aard zal zijn; ik hoop U dan ook meermalen te ontmoeten, als nut-
tige leden der maatschappij, waarop ik met trotsch wijzen kan als behoord hebbende 
tot de bemanning der Willem Barents, de grondleggers der te hernieuwen pogin-
gen voor het wetenschappelijk bevaren der arctische zeeën.
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GEDENKSTEEN OP DE BEGRAAFPLAATS VAN SMEERENBURG OP SPITSBERGEN   

STRAND VAN SMEERENBURG OP SPITSBERGEN  IN  2008  (FOTO: HANS ZIJLSTRA)

FOTO:  HANS  ZIJLSTRA
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NIEUWE  CONTRACTEN
Voor Barteld was het avontuur evenwel nog  lang 

niet ten einde. Hij kwam als bootsman weer terug 

op het wacht- en opleidings-schip te Amsterdam. 

Zijn traktement was toen ƒ 36,-per maand. Die sit-

uatie duurde tot 26 april 1879, toen hij weer voor 

werk in Indië werd opgeroepen en vervolgens 

vertrok naar het M.S. ‘Zeeland’ dat in Batavia dienst 

deed als wachtschip. Daar ontving hij in novem-

ber 1879 als onderscheiding voor trouwe dienst 

de zilveren medaille. 

Op 1 januari 1882 volgde in Oost Indië de plaatsing 

op het schip ‘Koning der Nederlanden’ met een 

bevordering tot schipper tegen een vergoeding 

van ƒ 50,- per maand. De  ‘Koning der Nederlanden’  

was een oorlogschip met een lengte van 81,78 meter, een breedte van 15,20 meter en een hoogte van 5,83 meter en een 

vermogen op twee stoommachines van totaal 4630 PK. Opvallend was dat het schip naast een stevige bewapening ook een 

grote fokke- en bezaanmast voerde, waarmee een zeil-oppervlak kon worden bereikt van 847 vierkante meter.

Eind 1882 kwam Barteld weer terug naar Nederland en diende een korte tijd op het wachtschip te Willemsoord. Hij trouwde 

op 22 maart 1883 met Willemke Dijkstra uit Drachten, maar na het huwelijk sloot hij kort daarop  weer een nieuw contract 

met de Marine en ditmaal lag zijn taak op het opleidingsschip de ‘Anna Paulowna’  met een bemanning van 325 personen. De 

waarschijnlijke ligplaats was Amsterdam en uit het feit dat in de bevolkingsregisters van Amsterdam niet kon worden vast-

gesteld dat hij daar woonde, moet de conclusie worden getrokken dat hij, zoals voorheen, gehuisvest was op het opleidings-

schip en dat Willemke bij haar ouders in Drachten bleef wonen.

Op 1 april 1886 volgde de plaatsing op het opleidingsschip ‘Castor’ te Rotterdam, met bevordering op 1 mei tot opperschip-

per. De beloning  werd opgetrokken tot ƒ 56,- per maand. Nog eenmaal maakte Barteld een paar reizen over de wereldzeeën: 

te beginnen op 1 september 1886 toen hij als opperschipper op het houten oorlogschip de ‘Zilveren Kruis’ werd geplaatst.  

Van 19 tot 25 juli 1887 werd met dit schip o.a. een reis gemaakt naar de rede van Portsmouth in Engeland, ter bijwoning van 

de vlootrevue bij gelegenheid van het 50-jarig regerings-jubileum van de koningin Alexandrina Victoria van Engeland. Op 

15 oktober 1887 voer Barteld met dit schip van Texel via Montevideo, 

straat Magellaan, Callao, San Francisco, Honolulu ,Yokohama, Kobe, 

Nagasaki, Shanghai, Honkong, Manilla en Saigon naar Batavia, alwaar 

de ‘Zilveren Kruis’ op 27 september 1888 aankwam. 

De toestand van het schip was echter van dien aard dat men het niet 

vertrouwd vond om er de terugreis mee te maken en Barteld stapte 

in Batavia op 6 december 1888 dan ook over op het motorschip ‘De 

Ruyter II’. Ook met dit schip kon worden gezeild en het zeiloppervlak 

bedroeg ditmaal maar liefst 1585 vierkante meter. Hij werd hier als 

opperschipper ‘chef d’equipage’ voor een bemanning van 237 lieden. 

Met dit schip maakte hij op 10 april 1889 vanuit Oost-Indië een reis 

mee naar Australie en de Britse- en Duitse nederzettingen op Nieuw 

Guinea. Op 24 april 1890 werd met de ‘De Ruyter II’ vanuit Padang 

de terugreis naar Nederland begonnen en via Kaap de Goede Hoop 

kwam men op 5 september van dat jaar op de rede van Texel aan.

Na nog een paar jaren dienst te hebben gedaan op een wachtschip 

te Willemsoord werd Barteld op 16 september 1892 wegens lang-

durige dienst uit de zeedienst ontslagen en wel onder toezegging 

van een pensioen. Op 4 februari 1893 verhuisde het echtpaar naar de 

stad Groningen en brak er voor Barteld een geheel nieuwe levenspe-

riode met andere activiteiten aan. Hij werd namelijk leraar aan de Zee-

vaartschool (een onderdeel van de Academie Minerva) in die stad.

In het programma voor 1897 lezen we dat Barteld Witteveen stond in-

gepland voor zeven lesuren in de week (dit waren praktijklessen). De 

schamele vergoeding bedroeg 800 gulden per jaar. Het was dus op 

de Zeevaartschool financieel bepaald geen vetpot en uit de dossiers  

proeven we ook hier de sfeer dat rangen en standen sterk meespeelden. 

Naar een praktijkman werd veelal niet erg hoog opgekeken. 
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ONDERSCHEIDINGSTEKENEN VAN BARTELD ANES WITTEVEEN

BARTELD  ANES  WITTEVEEN
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Barteld beleefde hierdoor weinig aardigheid aan het lesgeven. Hij was per slot een man van de wereld; een man met een grote 

levenservaring en een aardig pensioen. In 1898 werd hem op eigen verzoek eervol ontslag verleend.

OOM  BART  DE ZEEMAN
Op 16 januari 1900 kwam Willemke te overlijden. Het verlies was groot; er waren geen kinderen en Barteld bleef eenzaam achter. 

Hij bleef voorlopig in Groningen wonen en trouwde op 10 april 1902 te Groningen opnieuw. Zijn tweede vrouw was Maartje 

Elisabeth Hoek, 38 jaren oud en  geboren te Ten Boer in Groningerland. Na enkele verhuizingen vestigde het echtpaar zich in 

1912 in de geboorteplaats van Barteld - Heerenveen - en betrokken zij een huis op de Fok. Dat is de plaats waar tante IJtske wel 

eens logeerde en waar ze de lieve “tante Martha” ontmoette. Hier is het ook, waar Hendrik Witteveen, een nazaat van zijn broer 

Gerrit, als kleine jongen bij oom Bart de deur binnenstapte en naar zijn avontuurlijke verhalen heeft geluisterd. Dat was oom ‘Bart 

de zeeman’, waarvan zij beiden later vertelden dat het een keurige verschijning was met een imposant voorkomen. 

Nog tien jaren genoten Barteld een Maartje in Heerenveen van hun oude dag, tot dat Maartje daar op 12 november 1922 kwam 

te overlijden. Niet lang daarna overleed ook Barteld op 28 februari 1923, op 76 jarige leeftijd. Een sterke kerel die dan al zijn drie 

broers en vier zusters had overleefd.

Aan het einde natuurlijk de vraag waar hij en zijn twee echtgenotes zijn begraven. Een zoektocht in Heerenveen en omstreken 

leverde niets op. Uiteindelijk kwamen we terecht op de Noorder begraafplaats in de stad Groningen en wat de grootste ver-

rassing was: het graf ligt er nog steeds! Er zal een steen op het graf hebben gestaan, maar die is er door het uitblijven van 

onderhoud reeds jaren geleden van verwijderd. Barteld werd op 5 maart 1923 naar Groningen overgebracht en in het zelfde 

graf gelegd bij Willemke en Maartje. Onder een grote treurbeuk liggen volgens de zogenaamde permissiebiljetten in het graf 

hun stoff elijke resten. 

Duidelijk is geworden dat we hier te maken hebben gehad met  een zeer opvallende fi guur in de Witteveen-tak van de familie en 

dat we dit verhaal moeten eindigen zoals we het zijn begonnen, namelijk met de constatering dat de gegevens over Barteld bij 

de nakomende generaties al grotendeels waren uitgewist. Zo had tante IJtske ons al eens verteld dat Barteld drie vrouwen heeft 

gehad en zelfs die informatie was dus niet juist. Het is offi  cieel bij Willemke en Maartje gebleven, zo staat nu wel vast.

Met een gevoel van respect en grote dankbaarheid stonden we  in juli 1996 voor hun graf op de Noorder begraafplaats in de 

stad Groningen. Hoe zou Barteld hebben gereageerd, als hij geweten had dat wij  hem nu weer in historisch opzicht uit de ver-

getelheid hebben gehaald en hem zo duidelijk hebben terug geplaatst in de galerij van bloedverwanten uit ons voorgeslacht?
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 REIS  NAAR  SPITSBERGEN - 2008

LOGBOEK  HANS  ZIJLSTRA
      

Woensdag 17 september:  

Wind:  Veel ZW wind kracht 6, in de morgen 

heftige sneeuwbuien, later iets opklarend.  

Temperatuur:   gemiddeld min 2 graden.    

Vroeg in de morgen belanden we, Amster-

damoya via de noordzijde gepasseerd, aan de 

oostzijde van Smeerenburg. Met een behoor-

lijke deining landen de dinghy’s uiteindelijk op 

het strand.  Tijdens vliegende sneeuwstormen

wordt verteld over de geschiedenis van de 

walvisvaart in de 17e eeuw. We zoeken nog 

even naar het graf van de zeven overleden 

overwinteraars. We vinden het niet, maar 

zien dan wel twee rosse franjepoten. Dat is 

verrassend, we hadden ze niet meer verwacht.  Verder loopt er nog een enkel schuw rendier.  Onderweg komen 

we nog zo’n 30 noordse sterns en veel paarse strandlopers tegen. We zoeken en vinden nog het verzamelgraf.  

Tegen de harde wind in lopen we terug naar het strand. We gaan weer aan boord en varen nog verder 

naar de Smeerenburggletsjer en zoeken ondertussen naar ijsberen. Het lukt weer niet. 

Daarna varen we, deels onder zeil, door naar Itre Norskoya, oftewel de 

‘Zeeuwse uitkijk’, en gaan voor anker. 

FOTOALBUM  W.S.A. GRANT
Tijdens de eerste reis van de Willem Barents in 1878 werden foto’s ge-

maakt door W.S.A. Grant. Op www.maritiemdigitaal.nl. zijn die fo-

to’s te vinden met de link:  http://www.maritiemdigitaal.nl/index.

cfm?event=search.getdetail&id=101027136

FOTO:  HANS  ZIJLSTRA
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Dat de winter van 1947 een bijzonder lange winter was, blijkt wel uit de data van de volgende gebeurtenissen. Op 7 januari 

werd te Hollum op Ameland een schaatswedstrijd voor vrouwen verreden, de winnares was Rimmy Wagenaar uit Nes. Die dag 

werd de hardrijderij met hindernissen voor heer en dame gewonnen door Jan H. IJnsen en Grietje Brouwer. Een maand later, 

op 8 februari, organiseerde ijsclub ‘Met Frisschen Moed’ een hardrijderij om het kampioenschap van Ameland. Deze wedstrijd 

werd verreden op het Hagendoornveld en werd gewonnen door J. Nobel uit Ballum; de prijs bedroeg 40 gulden. Op 12 maart 

werd nog een wedstrijd met arren verreden op het vliegveld.

HET  WEERSVERLOOP
Voor het waddengebied werd deze winter de 

strengste van de twintigste eeuw. De eerste 

twee weken van december ‘46 waren zacht met 

geregeld regen. Ondertussen bouwde zich boven 

Rusland een sterk hogedrukgebied op en op 14 

december draaide de wind naar de oosthoek en 

voerde koude continentale lucht aan. Dat leverde 

tot 25 december al negen ijs- en vijf vorstdagen 

op. Rond de jaarwisseling dooide het en de eerste 

dagen van 1947 brachten storingen wat regen en 

sneeuw. Op 3 januari kwam het waddengebied 

weer onder invloed van een Russisch Hoog. Dat 

gaf tot 8 januari vier ijsdagen en drie nachten 

met strenge vorst. Op 9 januari namen fronten 

weer bezit van de wadden. Op 22 januari kwam 

de winter terug door een zich tot Scandinavië uit-

breidend Azoren Hoog. 

Dit werd het begin van een lange winterse periode. 

Op 4 en 5 februari viel er sneeuw die door de harde 

wind begon te stuiven. Op 9 februari werd een barre Elfstedentocht verreden. Het vroor die dag tien graden en er stond een 

stormachtige oostelijke wind. Op elf en twaalf februari werd noord Nederland getroff en door een sneeuwstorm. Op 20 februari 

verdween het Scandinavisch Hoog maar een hogedrukgebied boven Groenland hield depressies op afstand. Vanaf het strand 

gezien was de zee een grote ijsvlakte. Van 28 februari op 1 maart viel er een dik pak sneeuw en een harde noordenwind joeg de 

sneeuw op tot hoge duinen. Op eerste maartdag ging de wind naar de westhoek maar door het koude zeewater trad er geen 

dooi in. Op 6 maart strandde een dooiaanval boven het midden van het land. In het zuiden dooide het en er viel daar regen 

maar in het waddengebied viel een pak sneeuw van zo’n dertig cm. De temperatuur kwam echter op het vriespunt zodat het 

bovenste laagje sneeuw smolt en daarna in een laagje ijs veranderde. Door dit kwakkelweer lag de postboot aan de steiger 

in het water. Op 13 maart regende het langdurig bij een temperatuur onder nul. Tot 15 maart bleef het winters met af en toe 

sneeuwstormen.

DE WINTER VAN ‘47 IN CIJFERS   

  GEGEVENS STATION DEN HELDER   PERIODES  DATA                

  Aantal vorstdagen   79  eerste vorstperiode 14 december tot 24 december 

  Aantal ijsdagen    55   eerste dooiperiode 25 december tot 4 januari  

  Aantal dagen onder  -10º C  20  tweede vorstperiode 5 januari tot 8 januari  

       tweede dooiperiode 9 januari tot 20 januari

         derde vorstperiode 21 januari tot 16 maart

DE WINTER VAN 1947
door  ANDRE  STAAL
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ELFSTEDENTOCHT 1947 - DE LATER GEDISKWALIFICEERDE WINNAAR JOOP BOSMAN  
EN  KLAAS SCHIPPER  (L) PASSEREN  HET  KEERPUNT  OP  HET  KLEINDIEP  IN  DOKKUM

FRIESE  DOORLOPER  VAN  HET  MERK  C.L. NAUTA  UIT  HEEG



DE  BOOTVERBINDINGEN
Op 29 december raakte de postboot ‘Waddenzee’ vast in het ijs ter 

hoogte van Buren. Die dag haalde de ‘Abraham Fock’ nog zo’n der-

tig passagiers van Zwarte Haan.  Op 17 januari voer de postboot naar 

Holwerd om de daar opgeslagen voorraden te halen. 

Op 26 januari begon de derde vorstperiode van deze winter. De harde 

oostenwind verhinderde die dag het vertrek van de pier van Holwerd 

vanwege de zeer lage waterstand. Op 28 januari vertrok kapitein Hindrik Keijer (1912-1985) met de ‘Waddenzee’ naar Holwerd. 

Aan boord waren behalve de kapitein ook tien passagiers, een dekknecht en een machinist. Door het ijs en de lage waterstand 

kwam de boot 300 meter voor de pier vast te zitten. De volgende dag liep de postboot ter hoogte van Buren op een kilometer van 

de dijk vast in het ijs. Twee passagiers liepen die dag nog over het ijs naar de eilanderdijk. Op zaterdag 8 maart zaten zes stoom-

schepen noordoost van Ameland vast in het ijs. Ze lagen wel met de steven naar het oosten maar er zat blijkbaar geen vaart in.

VOEDSEL EN BRANDSTOF
Toen op 10 januari het veer al een week stil lag, werd wat de voedselvoorziening betreft de balans opgemaakt. Er bleken voor 

slechts twee weken voorraden te zijn want de hele wintervoorraad was nog niet aangekomen. Maar de stemming op het ei-

land leed er niet onder want de tabaksvoorraad was wel al op peil. Maar toen de derde vorstperiode begon, maakte men zich 

toch wel zorgen. Het beurtschip van de gebroeders Bruin had door de ijsgang averij opgelopen met als gevolg dat er minder 

veevoer en petroleum was aangevoerd.

Op 14 februari maakte de leider van de distributie bekend dat de bakkers nog voor vier weken meel in voorraad hadden. 

Omdat de winter van geen wijken leek te weten, nam burgemeester R. Walda het initiatief tot het halen van meel. Vanwege 

dreigende brandstofschaarste werden ook plannen gemaakt om vaten petroleum van Holwerd te halen. Schipper Hendrik 

Sijbrand Hofker (1896-1981) liep met zijn echt-genote Henderika Edes (1905-2001) vanwege die plannen een verkenning om 

een veilige route uit te zetten. Maar vanwege mist en sneeuw moesten ze de verkenning afbreken. Daarna maakten schipper 

Hofker, schipper Anne Olivier (1902-1979) en kapitein Hindrik Keijer (1912-1985) een verkenning op het wad richting Holwerd. 

De volgende dag, 20 februari, verzamelden zich om half zeven ’s morgens veertig deelnemers bij de woning van schipper 

Hofker in Nes. Vandaar ging het met een bus van Reimer Wagenaar richting het wad. Daar sloten de tochtgenoten uit Buren 

zich bij de groep aan. De expeditie stond onder leiding van de schippers Hofker en Olivier. Voor het halen van de balen meel 

namen ze weideslepen, op Ameland bódden geheten, mee. Voor het transport waren ze voorzien van bandijzer. Op de pier 

van Holwerd werden deze sleden vol geladen met balen meel en kon de zware overtocht beginnen. Het wad lag namelijk 

vol schotsen zodat er veel geduwd en getrokken moest worden. Ook het ijs dat tegen de oevers van de geulen lag vormde 

zware hindernissen. Burgemeester Walda trakteerde na afloop de mannen op een rokertje. Op het Neerlandsreid werd de 

lading overgeladen op de legertruck van Dries Wagenaar voor verder vervoer over het eiland. Wagenaar reed met zijn truck 

voor het vervoer van lading over de door de Duitsers aangelegde weg langs de Kooioerderstuifdijk en ter hoogte van paal 19 

ging hij door het Neerlandsreid naar het wad. De volgende dag haalden nog eens honderd man tien ton meel naar het eiland.

Op 24 februari togen veertig Amelanders in konvooi naar de vaste wal. Deze expeditie, onder leiding van schipper Hendrik S. 

Hofker, was op touw gezet om petroleum te halen. De Standard APC was daarom met 4000 liter petroleum op de pier. De deel-

nemers aan de bevoorradingstocht laadden twintig vaten op hun sleden en begonnen aan een zware tocht, de slepers onder-

vonden veel hinder van de dikke laag sneeuw. Op 25 februari werden 20 vaten diesel gehaald voor de elektriciteitscentrales 

van Nes en Hollum. Die dag was er ook een konvooi van zo’n 50 eilanders onderweg om veevoer te halen. De Coöperatieve 

Aankoopfederatie had een voorraad van zes ton veevoeder op de pier klaargezet. 
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OVERSTEEK  WINTER  1947 MET  BODDEN  VOL  MET  ZAKKEN  MEEL  OVER  HET  IJS

tijd van de wereldoorlogen



18

De twaalQarige Jaap Brouwer, zoon van Piet 

de Bakker (1899-1984) te Buren, ging met zulke 

groepen mee naar de overkant. Al in het dorp 

sloot hij zich bij de overlopers aan. Van zijn moed-

er, Margretha Molenaar (1904-1994), had hij een 

kussensloop als rugzak meegekregen. Voor haar 

zou hij beschuit meenemen van bakker Feringa 

te Holwerd. Toen Jaap voor de terugtocht op zijn 

klompen van de pier stapte had hij een sloop 

vol beschuitrollen. Het werd weer een tocht van 

lopen, glijden en vallen. Dat vallen werd vero-

orzaakt door de hellingen in het ijs en de scheef 

liggende schotsen. Jaap kwam dan ook thuis met 

een sloop vol paneermeel. De zussen van Jaap, 

Gerda en Johanna maakten met hun vader ook 

oversteken om voorraden te halen. Hun nichtje 

Gerda Metz uit Buren ging dan wel mee.

Boer Nicolaas (Klaas) Oud (1892-1964) te Buren ging in die tijd met collega boeren meerdere keren naar de overkant om 

veevoer te halen. Voor de bód werd dan een paard gespannen. Behalve veevoer namen ze ook meel voor de bakkers mee. 

Zoon Antoon Oud ging dan mee, hij kreeg van zijn moeder Catharina Oud-Molenaar (+1956) een kussensloop mee om 

beschuit mee te nemen naar huis. Er waren toen twee beschuitfabrieken in Holwerd. Tijdens zulke tochten ging men in een 

groep met zo’n vijf sleden. Tijdens één van die toeren zakte het paard van Beijaard door het ijs. Met behulp van de andere 

paarden werd het dier weer op het droge geholpen. Op een van die dagen werd een slachtpaard, afgeladen met kippen en 

konijnen voor de slacht, over het waddenijs naar de vaste wal gebracht. 

De zuivelfabriek kreeg door het winterse weer te kampen met opslagproblemen voor kaas. De directie besloot daarom elke 

Amelander een kilo kaas te geven. Maar het Hoofdbedrijfschap voor Zuivelproducten verbood de uitdeling en droeg de 

directie op naar andere opslagruimte om te zien. 

OVERIGE  OVERSTEKEN
Al op 12 februari kwamen de broers Herman, Jan en Willem Postma uit Ternaard overgelopen naar Ameland. En op 13 februari 

liepen al grote groepen over het ijs van de Waddenzee. Gestrande toeristen konden op deze manier naar huis. Het betrouwbare 

ijs bood ook de mogelijkheid om familiebezoeken af te leggen. Zo staken Sietse Appelman en Barend Nagtegaal uit Hollum 

per fiets over voor familiebezoek in Dokkum. Ook Pieter Schoute (1884-1952) stak voor een bezoek aan zijn dochter te Mar-

rum per fiets over. Toen hij later terug ging, trof hij Afie Kanger en Jan Douwe de Boer (1907-1993) op de pier. Zij kwamen 

ook uit Hollum en waren overgestoken om met een slee voorraden te halen. Jan was rijwielhersteller aan de Zuiderlaan te 

Hollum. Ze trokken een slee met daarop pijpen, twee fietsen en nieuwe 

fietsbanden. Ze werden op het  Neerlandsreid opgewacht door Ben-

jamin (Bemen) Johannes Manje (1914-2000). Zijn auto kwam op het 

Neerlandsreid nog vast te zitten. Met vereende krachten kregen ze de 

auto weer aan de rit; vuil kwamen ze in Hollum terug.

Op 17 februari staken schipper Hendrik S. Hofker van ms. ‘De Ondernem-

ing’, schipper Anne Olivier van ms. ‘Friesland’ en herbergier Bertus de 

Boer over naar de vaste wal. Hofker liep over om zijn dochter Geertje en 

Ymie van den Brink op te halen. De herbergier stak over om Oranje Bitter 

uit Holwerd te halen. Het gezelschap liep ’s middags terug. Tot de groep 

teruglopers behoorden ook kapitein H. Keijer van de postboot Wadden-

zee, Hollumer Job IJnsen en journalist Hans Bakker. De volgende dag 

kon de geboorte van prinses Marijke worden gevierd. Hotelhouder de 

Boer kon zijn van over het ijs gehaalde Oranje Bitter uitschenken na de 

voordracht van een rijmkroniek door dominee Wim de Weerd (1916). 

Wadloper-dominee D. van Dijk (1921-1976) hield die dag in de Her-

vormde kerk te Hollum een lezing over Oranje en Ameland.

Op 22 februari werd de post per slee overgebracht en die dag staken 

ook elf Ternaarders over naar Ameland. Voor de oversteek hadden zich 

een dag eerder wel dertig liefhebbers gemeld maar de meesten bleven die morgen liever in bed liggen. Het was namelijk 

slecht weer geworden; er stond een vinnig koude noordooster en het sneeuwde. Na eerst verkeerd te zijn gelopen kwamen 

ze toch veilig op Ameland. Na een maaltijd in hotel Hofker werden ze per bus weer naar het wad gebracht voor de reis terug. 

Toen twee dagen later het weer veel beter was, ging nogmaals  een groep van twaalf lopers uit Ternaard naar Ameland. Die 

dag staken ook fietsers over. Zij reden na aankomst ook naar de stuifdijk en vandaar gingen ze op weg naar hotel Hofker. Na 

een maaltijd bezochten ze het strand en daar zagen ze zo ver het oog reikte enkel ijs.
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18  FEBRUARI 1947 - GEBOORTE  PRINSES  MARIJKE
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Na de sneeuwstorm op 12 februari moest dominee Van Dijk voor zijn legerpredikantschap naar Den Haag. Vanwege de dicht- 

gestoven wegen moest dominee Van Dijk vanaf Hollum lopend over de dijk naar het Neerlandsreid om daar aan de oversteek 

te beginnen. Eenmaal op het wad werd het groepje door de mist overvallen en moesten ze op het kompas verder.

Op 2 maart liep schipper Hendrik S. Hofker een zware retourtocht Ameland-Holwerd om de familieleden Bertus van der 

Meij en zijn vrouw Maria Catharina Magdalena (Marie) Schols van de vaste wal te halen. Licht dooiweer met regen en 

sneeuw op 11 maart vernielde het ijs op het wad. De tochten die daarna nog werden 

gelopen werden barre ondernemingen. Op 13 maart regende het langdurig bij enkele 

graden vorst en daardoor vormde zich een laagje ijs op de sneeuw. Maar voor over-

lopers werd het er daardoor niet beter op. Ze zakten door het harde boven-

ste laagje en kwamen in het zachte ijs en soms in het slik terecht.

Op 15 maart liep Hendrik S. Hofker over het ijs naar Holwerd. Vandaar 

haalde hij burgemeester R.  Walda en Theodora van den Brink-

Scheltema (1902-1993) van de pier. De terugtocht werd een zware en 

moeizame onderneming. De drie lopers zakten vaak door het slecht 

geworden ijs. Als aandenken kreeg Hofker van de burgemeester een 

asbak met inscriptie cadeau. De asbak was gemaakt van een huls 

uit de Tweede Wereldoorlog. Meteen na deze oversteek maakte de 

burgemeester bekend dat het oversteken niet meer was toegestaan.

Voor zeelieden met verlof was de stremming van de veerdienst ook 

uiterst vervelend. Zo kwam zeeman Tjeerd Dirks Metz (1896-1973) op de 

morgen van de vijftiende maart op de pier terecht. Daar was ook Antoon 

Kiewied (1928-1986) van de Kooiplaats aanwezig. Antoon was van plan lopend 

over te steken, de beide mannen besloten om samen naar het eiland te lopen. Het werd een zware tocht. Ze zakten vaak 

door het dooiende ijs. Ze kwamen op het wad Tjeerds dochter Gerda tegen. Zij was met haar oom Dirk op weg om haar 

vader af te halen en ze hadden zich verheugd op een rustpauze op de pier. Daar kwam nu niets meer van terecht. Het ijs 

op de geulen was al zo zwak geworden dat het bij elke stap meegolfde. Daarom staken ze deze geulen op aanraden van 

Antoon gespreid over. Uitgeput kwamen ze op Ameland aan en thuis hoorden ze dat de burgemeester het oversteken had 

verboden. 

Later die dag kwam een groep Amelander militairen uit Leeuwarden in Holwerd aan. Ze wilden lopend over het ijs naar hun 

eiland en liepen daarom naar de pier. Onderweg sloten enkele mannen en een vrouw uit Buren zich aan bij deze groep sol-

daten. Twee bewoners van de Kooiplaats zouden de Buremers tegemoet lopen. Intussen was het gaan waaien en sneeuwen. 

Hoewel Colmer de oversteek afried, stak de groep toch van wal. Maar nog maar net van de pier af zagen ze Colmer op de fi ets 

aankomen. Colmer riep dat hij met de burgemeester had gebeld en dat die het oversteken al had verboden. Maar ondanks 

dat negatieve loopadvies gingen ze door op de ingeslagen weg. 

Op het eerste deel van het traject ging het pal tegen de sneeuwjacht 

in. Na meer dan twee uur zwoegen, troff en ze de twee bewoners van 

de Kooiplaats die daar wachtten op de overlopers uit Buren. Zij hadden 

zich gezien het slechte zicht niet te ver het wad op gewaagd. De Bure-

mers gingen mee naar de Kooiplaats. Na nog een zware wandeling over 

het eiland kwamen de militairen terecht in de bakkerij van Piet Brouwer 

te Buren. Bij de oven konden ze zich warmen en met  koffi  e en kant-

koek van Margretha Moolenaar kwamen ze weer op krachten. Daarna 

werd gebeld om een bus. Jaap Wagenaar kwam met zijn bus, vooraf-

gegaan door zijn broer Dries met de melkauto die was uitgerust met 

een sneeuwschuiver. Na een uitbrander te Nes van de burgemeester 

bracht Wagenaar de militairen naar Ballum en Hollum. Deze groep 

ijswadlopers bestond ondermeer uit: Doeke Bakker, Piet Appelman, 

Gribbert de Boer, Jan Nobel, Tin Ridder, Jan Engels en Jan de Jong.

BIJZONDER  VERVOER
Naast de overlast voor de bevoorrading en het voor het plezier oversteken leverde deze winter nog andere problemen op. 

Op 26 februari overleed Grietje Aalfs-De Groot (1875-1947) te Hollum. Voor haar begrafenis te Groningen werd ze per sleep,      

getrokken door vier Hollumers, naar de vaste wal gebracht. Haar neef Jeppe Gijsbert Brouwer (1900-1977) was aanwezig op 

deze oversteek. Na de begrafenis ging Jeppe alleen terug naar Ameland; nagestaard door familieleden op de pier. Op 28 feb-

ruari lag er zo veel sneeuw dat het pad over het ijs niet meer te zien was. Maar voor een gids uit Nes vormde dat geen belem-

mering om dertig Groninger studenten naar de vaste wal te gidsen.

Op zondag  9 maart moest de zesjarige Jaap Metz (1940-1982) op advies van de dokter naar het ziekenhuis in Leeuwarden. 

Reimer Wagenaar zorgde met zijn bus voor dit bijzondere transport naar het wad. Maar door het dikke pak sneeuw bleef de 

bus al bij de Bureblinkert steken. Negen mannen, onder wie Jaaps vader Jacobus Metz (1896-1978), vervoerden daarvandaan 

Jaap op een weidesleep naar de overkant. Het werd een zware tocht doordat het ijs door de dikke laag sneeuw zacht was
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GEVAARLIJKE  OVERSTEEK  - SCHILDERIJTJE  S. ELZINGA  1947  
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geworden. Met vader Jacobus Metz gingen de 

volgende mannen mee: Gradus Kienstra, IJs Oud, 

Dirk Kooiker, de broers Teun en Theo Metz, Ri-

kus Blom, Anne de Jong en Jaap Oud. Zus Tiny 

ging mee ter begeleiding naar het ziekenhuis. De 

mannen keerden de volgende dag terug naar het 

eiland.

EINDE  VAN  DE  WINTER 
Op 16 maart trok een depressie over de Noordzee 

naar Denemarken en stak er een zuidwester-

storm op. Toen de wind begon aan te wakkeren, 

maakte Piet de Jong in zijn boerderij aan de Bad-

weg van Buren zich zorgen over de dijk i.v.m. het 

kruiende ijs. Met de dijken liep het goed af, maar 

de postboot ‘Waddenzee’ werd op 17 maart op de 

buitenberm van de dijk oostelijk van de Buurder-

steiger gezet. Het kruiende ijs maakte zo’n herrie 

dat de mensen in het dorp Nes elkaar maar met 

moeite konden verstaan. Zes dagen later kwamen 

manschappen en materiaal per vliegtuig naar 

het eiland om de boot weer in zee te brengen.

Ook schoof het kruiende ijs het kadehuisje van 

de Nessumer pier af. Op de pier van Holwerd 

kwam een berg ijs van 250 meter lengte met een 

hoogte van acht meter te liggen; de kruiende 

schotsen verwoestten de aanlegsteiger. Op 23 

maart begon een dertigtal mannen met het ijs-

vrij maken van de pier. Met deze klus waren ze 

een week bezig. Pas op 24 maart kon de barkas 

‘Agger’ naar Holwerd om met post en voedsel 

terug te komen. Diezelfde dag vertrok Anne Ol-

ivier met vracht- en passagiersboot ms. ‘Friesland’ 

naar Harlingen om vandaar voorraden te halen.

STRENGE  WINTERS 
Wat de zwaarte van een winter betreft kan worden uitgegaan van meteorologische gegevens maar ook van de gegevens 

over de ijsbezetting van het wad. Wat de ijsbezetting betreft beschik ik niet over voldoende gegevens om daar conclusies aan 

te verbinden. Maar meteorologische gegevens zijn er voldoende voor handen. Wat de duur van de ijswinters betreft spant 

de winter van 1929 de kroon met 98 dagen. De winter van 1947 volgt met 92 dagen. Waar het gaat om het aantal zeer koude 

dagen staat de winter van 1947 op de eerste plaats met 47 en de winter van 1929 volgt pas op de vijfde plaats. Met het optel-

len van de verschillen tussen de normale etmaaltemperatuur en de gemiddelde temperaturen komt de winter van 1947 ook 

op de eerste plaats. Daarmee werd de winter van 1947 de strengste van de twintigste eeuw.

In het verleden leidden strenge winters al gauw tot een isolement van de Waddeneilanden. Door over te steken over het ijs 

konden toch nog post en voorraden worden gehaald. Maar de huidige veerboten met veel meer motorvermogen verkleinen 

de kans op vast raken in het ijs enorm. 

De goede ijsvloer in de winters van 1929 en 1947 boden de mogelijkheid om over te steken. Tijdens latere winters vroor het 

wad niet mooi dicht, de geulen bleven open en er vormden zich langs de geulen hele barrières van schotsen. Maar het ont-

staan van tekorten door een winters isolement is ook niet meer zo groot. Door het gebruik van aardgas en elektriciteit zullen 

geen brandstoftekorten meer ontstaan. Een groot voordeel wat het in voorraad hebben van levens-

middelen is de betere houdbaarheid. De informatievoorziening zal ook niet meer stagneren door 

het huidige gebruik en de verbreiding van radio, tv, e-mail en telefoonverbindingen. 

En dan is er altijd nog de hulpverlening door de lucht. In de winter van 1922 

begonnen met kleine vliegtuigjes die nog moesten landen op het strand. 

Met de huidige toestellen en het vliegveld bij Ballum lijkt er geen 

vuiltje meer aan de lucht.  

Maar nog eens per fiets over het ijs een pak beschuit 

halen in Holwerd, lijkt mij een wens die op vervulling 

wacht.  Wie weet.

KRUIEND  IJS  BIJ  HOLLUM  ( FOTO: THEO  KIEWIET )

POSTBOOT  ‘WADDENZEE’  OP  DE  BUITENBERM 
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DIGITALE  BRIEVEN
Er komt in drie maanden tijd veel nieuws voorbij on-

line. Een van de mooiste berichten was dat een deel 

van de collectie Sailing Letters (brieven) getranscri-

beerd wordt in het project van het Meertens Insti-

tuut: www.gekaaptebrieven.nl. Het betreft ongeveer 

9.000, op een totaal van meer dan 38.000 brieven 

vanuit en naar de Republiek. Als start zijn enkele dui-

zenden transcripties online gezet die de komende 

maanden verder worden aangevuld. Het is dus zinvol 

af en toe opnieuw te zoeken met al eerder gebruikte 

criteria! Een Dokkumer brief uit 1780 van Adam Got-

fried Schultz, ontvanger der convooien en licenten 

te Dokkum, beschrijft de oud VOC-koopman Eyso de 

Wendt als een grote gierigaard.  

Voor Friesland hebben Hanno Brand en Jan de Vries ook brieven uit de Sailing Letters gefotografeerd, tezamen met andere 

administratieve papieren, waarvoor ze nog een aanvullend project willen opzetten. Het heeft als werktitel: Friese schepen in de 

Engelse Prize Papers in de aanloop (1776-1781) tot de Vierde Engelse Oorlog.  De Universiteit Leiden beschrijft maandelijks een 

brief via Brievenalsbuit.nl en het Nationaal Archief geeft een overzicht via een index op Gahetna.nl. 

In De Sneuper hebben we wel eens melding gemaakt van een Hotse van Sinderen-brief uit 1753 van Dokkum naar familie in 

New York ( zoek in Google op Hutse letter ) en een latere brief uit 1809 terug. In het Koninklijk Huisarchief, in de tuin van Paleis 

Noordeinde, fotografeerde ik een veertigtal brieven van Julius Schelto van Aitzema die hij als vertegenwoordiger van Friesland 

in Den Haag tussen 1695 en 1709 schreef  aan de Friese Nassau’ s aan het hof te Leeuwarden: de Friese erfstadhouder Hendrik 

Casimir II en zijn weduwe Henriette Amalia, die regentes was voor hun zoon Johan Willem Friso van 1696-1711. 

Bijzonder in de Indexen op onze eigen site is Namen uit oude lijfrenteregisters Fryslân 1624-1809.  De Volkstelling 1744  van ge-

heel Friesland is inmiddels getranscribeerd en binnenkort via de site van  doorzoekbaar. Zonder transcripties doorbla-

deren van scans van Bevolkingsregisters en Volkstellingen uit de 19e eeuw kan via de site van de Mormonen: Familysearch.org.

BOEKEN DIGITAAL
Dan de boeken. Niet alleen zijn er enorm veel oude boeken te doorzoeken via www.

google.nl/books, maar ook www.historici.nl breidt steeds meer uit, o.a. met de tekst van 

de kroniek van Sicke Benninghe, rond 1500.  

Op het Sneuper blog vermelden en promoten we de historische boeken die in onze regio 

worden uitgegeven, o.a. door de inhoudsopgave en namenindexen:  Verdwenen scheeps-

typen, zoals de vissersnik, schokkeraak en blazeraak, door Jan Braaksma. 

Een prachtig boek met alle bewoners en hun huizen te Moddergat tussen 1713 en 1943 

schreef Paul Hillebrand. Prompt verscheen er een paginagroot artikel in het Nieuwsblad van 

Noordoost-Friesland na ons blogartikel.  Ook ons bericht over de voorouders van de dichter  

Gerrit Komrij uit Kollumerland werd vliegensvlug door het Nieuwsblad overgenomen. 

Bijna niet bij te houden is de boekenproductie van Ihno Dragt van Het Admiraliteitshuis. 

Sinds december 2010 verschenen maar liefst 12 delen, variërend van Engelse hondjes op 

Friese schoorsteenmantels, de merklap van Geeske Bekius-Suidema tot Social Media in 

19e eeuws Dokkum (poeziealbums en vriendenboeken). Op de bijbehorende expositie 

in het Admiraliteitshuis zijn poeziealbums digitaal door te bladeren op een iPad.

MUSEA DIGITAAL
In de vorige De Sneuper schreef ik dat digitale museum-collecties een verzamelpagina hebben op http://lyt.sr/collecties. Deze 

is inmiddels weer uitgebreid. Tenslotte is nog een tweetal zaken vermeldenswaard. Ten eerste de terugkeer uit Frankrijk van zes 

behangselschilderijen uit 1805 van de Dokkumer schilder Aldert Jacobs van de Poort. Ze hangen nu in het Fries Landbouw-

museum in Eernewoude. En in Limburg is een initiatief genomen voor een Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis 

(te openen begin 2014). Van DNA-onderzoek tot genealogie zal er op interactieve wijze aandacht besteed worden aan vele 

aspecten rond de familiestamboom. Ondergetekende is gevraagd om op te gaan treden als conservator Friese families. Zo 

kunnen we onze vereniging ook internationaal profileren!

BRIEVEN, BOEKEN & MUSEA DIGITAAL

WEBSITE- & BLOGNIEUWS
door  HANS  ZIJLSTRA
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VARIANTEN  EN  ONBEKENDE  WAPENS
Het is mogelijk om aan de hand van genealogische gegevens een niet 

bekend wapen of een onbekende variant aan een bepaalde familie 

te   koppelen. Zo konden in de Agneskerk te Goutum twee tot dan toe 

onbekende varianten aan bekende families worden toegeschreven, 

waarvan de wapens over het algemeen toch wel bekend en vastgelegd 

waren. De uitvoering van een wapen is ook afhankelijk van de uit-           

voerende 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 deze varianten be-

moeilijken het onderzoek en maken je het heel lastig om een wapen te 

identificeren, vooral als ze ook nog eens beschadigd of afgesleten zijn.

Ook op het eerste gezicht niet zo zwaar beschadigde wapens blijken 

soms lastig om er een goed beeld van te kunnen krijgen. Dat geldt 

natuurlijk helemaal voor de tot dan toe onbekende exemplaren, zoals in 

onderstaande afbeelding met het alliantiewapen van predikant Petrus 

Adriani en zijn vrouw Saakje Bennerts op hun zerk in Goutum.  
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KFAMILIEWAPEN ROORDA VAN GENUM - VARIANT GOUTUM

FAMILIEWAPEN  HERWEIJ -  VARIANT  GOUTUM  

VARIANTEN  FAMILIEWAPEN  WYTSMA

     FAMILIEWAPEN  ADRIANI            FAMILIEWAPEN  BENNERTS  
( RECONSTRUCTIE )

HERALDIEK               (deel 2)
door  RUDOLF  J.  BROERSMA

tekenaar Fryske Rie foar Heraldyk
ALS  HULPWETENSCHAP

        ROORDA VAN GENUM                                 HERWEIJ  
( GEBRUIKELIJKE  UITVOERING )



H
E

R
A

L
D

IE
K

23

HERGEBRUIK  EN  WIJZIGINGEN
Heraldiek is niet alleen het verzamelen van “leuke plaatjes”, er zit veel meer achter de afbeeldingen. Men wijzigde een fami-

liewapen vaak niet zonder reden, hoewel vergissingen van de uitvoerende steenhouwer(s) natuurlijk ook niet uitgesloten mo-

eten worden.  Wapens kunnen veel over de familiegeschiedenis vertellen. Nauwkeurig genealogisch onderzoek blijft dan ook 

van groot belang om bijvoorbeeld de samenhang van de op de zerken afgebeelde wapens en de vermelde familienamen vast 

te kunnen stellen. Een goede samenwerking tussen genealogen en heraldici is derhalve dan ook op zijn plaats.

Dergelijk onderzoek is niet alleen nodig om familiebanden aan te tonen, 

maar ook omdat grafzerken vaak meerdere malen werden gebruikt (ook 

voor andere families). Hierbij werden de oude grafschriften verwijderd en 

de nieuwe namen en data aangebracht. De wapenafbeeldingen van de 

vorige eigenaars bleven echter vaak zitten, waardoor de kans dus groot 

is dat het verkeerde wapen bij de verkeerde familie terecht kan komen. 

Bijgesloten een afbeelding van een dergelijke zerk, waarbij in dit geval 

gelukkig het meeste van de originele tekst toch nog bewaard is geble-

ven. Soms is het dan ook noodzakelijk deze wapens vaker dan een keer 

te onderzoeken. Beter schoongemaakt en een andere belichting kunnen 

vaak letterlijk al een heel ander licht werpen op de afbeeldingen.

Het zou daarom een goede zaak zijn om eens van enkele bekende fami-

lies naast een uitgebreide genealogie ook de door de diverse leden ge-

voerde wapens te vermelden. Op deze manier zouden we wellicht een 

beter inzicht kunnen krijgen van de redenen waarom men zijn wapen 

veranderde en of hier misschien ook een systematiek achter zat. Het is 

bekend dat bij erfeniskwesties men soms de naam en het wapen (of 

een deel daarvan) van de erflater ging voeren, maar naar het hoe en 

waarom van de variaties (soms wellicht ook als breking/brisure of kleine 

wijziging bedoeld), is tot nu toe nog nooit grondig onderzoek gedaan. 

Op bijgaande afbeelding zien we de wapens Heemstra en Obbema, zo-

als die op de zerk van Taco van Heemstra en zijn vrouw Jelts van Bonga 

in de Laurentiuskerk te Kimswerd voorkomen. Het alliantiewapen be-

treft Taecke van Obbema (grootvader van Taco), die de achternaam van 

zijn vrouw Auck van Heemstra aannam. Haar wapen (met de adelaar) 

zien we hier als het mannenwapen afgebeeld, terwijl zijn wapen met de 

leeuw als vrouwenwapen wordt gebruikt. Zulke omwisselingen komen 

echter wel vaker voor. 

Op dezelfde zerk zien we merkwaardigerwijs ook twee verschillende 

uitvoeringen van het wapen Hemmema. In het grote alliantiewapen 

links van de ouders van Taco, zien we in het wapen van zijn moeder 

Ebel Alefs Hemmema een liggende hond afgebeeld, terwijl haar vader 

een zittend exemplaar in zijn wapen heeft.

  WAPENS  ALEF HETTES HEMMEMA                   WAPENS  TAECKE VAN OBBEMA  
EN  AUCK GERLOFS AEBINGA VAN HIJUM                      EN  AUCK  VAN  HEEMSTRA

WAPENS  FEYE  VAN  HEEMSTRA  EN  EBEL  HEMMEMA  IN  KIMSWERD

HERGEBRUIKTE  GRAFZERK



Dirk Louws Heeringa overleed op 19 november 1920 in Dennenoord te Zuidlaren. Zijn eigenlijke woonplaats was Nes (West-

dongeradeel) en zijn beroep was toen gardenier. Hij was een telg uit voorname boerenfamilies in Nes. Ieder kind kreeg in die 

familie vaak een boerderij mee bij het trouwen, het geld kon niet op. Na het overlijden van Dirks vader ging het echter mis. 

Ontvreemding van goederen, vluchten naar Amerika en gevangenisstraf zijn de steekwoorden in dit verhaal.  

DE FAMILIES HEERINGA EN JOUWSMA
Dirk Louws was de zoon van Louw Kornelis Heeringa en Jantje Dirks Jouwsma. De Jouwsma’s (later Jousma genoemd) en 

de Heeringa’s waren in het dorp Nes de twee meest vooraanstaande families. Ze hadden in de 18e en 19e eeuw nogal wat 

boerderijen in het dorp in bezit. Hier een beperkte kwartierstaat van Dirk Louws:

–   I  – 

1   Dirk Louws Heeringa, gardenier, geboren te Nes op 14 april 1868, overleden te Zuidlaren op 19 november 1920.

–   II  – 

2   Louw Kornelis Heeringa, landbouwer, geboren te Nes op 6 april 1826, overleden aldaar op 8 maart 1894.

     Hij is getrouwd te Ternaard op 27 augustus 1863 met

3  Jantje Dirks Jousma, geboren te Nes op 1 december 1839, overleden aldaar op 4 oktober 1913.

–  III  –

4  Kornelis Pieters Heeringa, landbouwer, geboren te Nes op 9 augustus 1785, overleden aldaar op 16 februari 1845.

     Hij is getrouwd voor 1808 voor de kerk met

5  Martijntje Doedes Booitsma, geboren te Nes op 20 juni 1788, overleden aldaar op 5 mei 1862.

6  Dirk Taekes Jouwsma, gardenier, geboren te Nes op 6 februari 1804, overleden aldaar op 3 november 1874.

    Hij is getrouwd te Ternaard op 30 mei 1835 met zijn nicht

7  Minke Hilles Jouwsma, geboren te Nes op 23 april 1816, overleden aldaar op 14 januari 1901.  

HET BEZIT VAN DE HEERINGA’S
In 1837 verklaren de nakomelingen van Pieter Kornelis Heeringa en Aukje Louws Jouwsma dat zij de onverdeelde boedel 

van ‘enige vastigheden die hen zijn aangeërfd’ willen verdelen. Louw Pieters Heeringa krijgt in zijn bezit de zathe en landen, 

enzovoort in Nijkerk. Deze boerderij heeft 15 hectare grond, maar ook horen hierbij nog ruim 10 hectare (10 bunder en 90 

roeden) los land in Nes. De totale waarde hiervan bedroeg  ƒ 22.000.  De landen bij deze zathe worden langzaam volgebouwd 

met huizen. De naam van Louw zal voortleven in Oosternijkerk, want deze wijk heet Louwsânen.  

Zus Geertje Pieters Heeringa, getrouwd met 

Douwe Ruurds Stallinga, Rijksontvanger in Nes, 

kreeg ‘Grut Muontsehûs’. Deze boerderij had een 

grootte van ca. 26 ha en bestond uit de bij de 

zathe horende landen en een los stuk greidland 

van ca. 2 ha. De totale waarde hiervan is getaxeerd 

op  ƒ 22.500. Deze boerderij bestaat nog steeds 

en is lange tijd bewoond door nakomelingen van 

Stallinga, tot de boerderij en de jaren’80 overgaat 

naar de familie Wassenaar. 

De oudste zoon, Kornelis Pieters Heeringa krijgt 

in zijn bezit de zathe en landen met huis, schuur 

en hornleger met bomen en plantagie onder 

Nes. Tezamen was de grootte van deze boerderij 

ruim 24 hectare.  Deze boerderij is bekend onder 

de naam ‘Lyts Muontsehûs’ en was in ieder geval 

sinds 1698 al in het bezit van de Heeringa’s. Nadat 

de laatste bewoner Doede Heeringa is overleden, 

wordt het afgebroken. Het is nu bouwland. De 

waarde hiervan bedroeg ƒ 23.000. Martijntje 

Doedes Booitsma verzoekt na het overlijden van haar man Kornelis Pieters Heeringa in 1845 om een boedelbeschrijving. Het 

bezit van Kornelis Pieters is dan behoorlijk uitgebreid. Naast ‘Lyts Muontsehûs’ staan er ook nog zo’n 8 ha grond op zijn eigen 

naam en daarnaast is er ook nog eens zo’n 7 ha gekocht in gemeenschap van goederen met zijn vrouw en een huissteed bij 

de zeedijk.  Als zij in 1862 overlijdt moet er een erfenis verdeeld worden van ƒ 55.000. Voor iedere erfgenaam dus zo’n ƒ 13.700. 
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DIRK LOUWS HEERINGA
door  ARJEN J. DIJKSTRA
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ZATHE  EN  LANDEN  VAN  KORNELIS  PIETERS  HEERINGA  IN  NES - 1837

Nes



Dit wordt als volgt verdeeld:

Pieter Kornelis Heeringa, landbouwer in Nes, krijgt diverse percelen 

bouw- en greidland, waaronder een perceel greidland onder Wierum 

dat ‘de Keizer’ wordt genoemd. Dit perceel ligt zo ongeveer waar nu het 

Wadloopcentrum is gevestigd.  

Aukje Kornelis Heeringa, weduwe van Hendrik Jans Buining, ver-

krijgt diverse stukken bouw- en greidland in Nes en een perceel 

greidland over de hooidammen onder Engwierum. Daarnaast ontvangt ze een financiële vergoeding van broer Doede. 

Doede Kornelis Heeringa, krijgt de huizinge en schuur met hieminge, hornleger, tuin en erf met bomen en plantagie, met an-

dere woorden: ‘Lyts Muontsehûs’. Daarnaast krijgt hij diverse bouw- en greidland rond de boerderij en een stuk land in Niawier.

Louw Kornelis Heeringa krijgt diverse stukken bouw- en greidland in Nes en een stuk greidland bij Bollingawier. De totale 

grootte van de percelen is ruim 12 ha. Hij krijgt het recht om op het perceel Nes B 216 een huizinge op te richten. Daarnaast 

erft hij het grootste deel van de roerende goederen. De ouders hadden dus een boerderij van ca. 24 ha ter beschikking, de 

kinderen moesten met de helft daarvan toe.

NALATENSCHAP VAN LOUW KORNELIS HEERINGA
Louw,  die vanaf 1862 in alle stukken Lourens wordt genoemd, trouwt 

in 1863 met Jantje Dirks Jouwsma. Zij hebben op het perceel Nes B216 

een stelphuizinge laten bouwen in 1865. In november 1863 leent Lou-

rens een bedrag van ƒ 2500 van Auke Douwes Bosch te Dokkum. Daar-

naast wordt ook nog eens ƒ 1500 geleend van H. Boekhoud Klaasesz. 

We mogen aannemen dat dit geld gebruikt is om die huizinge van te 

bouwen. Deze stelp staat er nog steeds. Op deze plaats heeft moge-

lijk eerder een boerderij gestaan. Het zou het hornleger van de stem-

dragende plaats  ‘de Schulp’  geweest zijn.  

Lourens en Jantje krijgen de volgende kinderen:

1.  Martijntje Heeringa, geboren 2 juni 1866

2.  Dirk Heeringa, geboren 14 april 1868

3.  Menke Heeringa, geboren 4 februari 1871

4.  Aukje Heeringa, geboren 25 juni 1873

5.  Cornelia Heeringa, geboren 6 december 1876

NOTARIËLE ARCHIEVEN
Er zijn diverse vermeldingen in de notariële archieven te vinden, waarin de handel en wandel van Lourens Heeringa worden 

beschreven. Hij huurt land en verhuurt land, maar de meeste aktes hebben toch betrekking op het lenen van geld. Lourens 

overlijdt in maart 1894. Op 17 mei van dat jaar wordt de boedel beschreven. Zo krijgen we enigszins zicht op hoe Lourens heeft 

geboerd. We kunnen constateren dat alle grond die Lourens destijds heeft geërfd, nog in zijn bezit was, toen hij overleed. De 

roerende goederen worden getaxeerd op ruim ƒ 2.200. Daaronder vallen o.a.: twee paarden, twee koeien, drie hokkelingen, vijf 

schapen, drie geiten en een stierkalf. Daarnaast waren er 25 kippen. Niet een echt groot veebeslag, maar de rest van de boedel 

duidt er op, dat er veelal akkerbouw op het bedrijf werd bedreven. De post ‘verrichte werkzaamheden en gedane toezaaiingen’ 
is geschat op ƒ 561. 

Er waren echter ook schulden. Er waren hypotheekschulden van ƒ 1000 aan de erven Kloosterman te Metslawier, twee keer dat 

bedrag aan de erven Sybrand Witteveen te Kampen, ƒ 1500 aan Jilles Klaasesz van Ternaard, ƒ 2500 aan mej. Meintje Andreae-

Bolman te Leeuwarden, ƒ 1500 aan dr. Libbe Feenstra te Holwerd, ƒ 1000 aan Cornelis Dirks Zijlstra uit Groningen. Notaris Frederik 

Witteveen uit Ternaard had een vordering van ƒ 3500.  Aan hypotheek stond dus open een bedrag van ƒ 13.000.  

Daarnaast waren er nog andere schulden: Notaris Feenstra eiste ƒ 100 wegens landhuur, de contributie der Zeedijken verwachtte 

voor landhuur (over 1892) nog ƒ 84, en zijn schoonzus Nieske Pieters Hoogstra, weduwe van Pieter Kornelis Heeringa had daar-

voor nog ƒ 215 tegoed. Dan wilde Tjeerd Bakker nog ƒ 8,- maalloon. Adolf van Slooten te Dockum vroeg voor geleverde lijnkoek-

en ƒ  40. De begrafeniskosten waren ƒ  60. De kosten van dokter De Jager uit Ternaard wegens geneeskundige diensten worden 

pro memoria vermeld. Deze laatste zullen dus zijn kwijtgescholden. In totaal bedragen deze schulden dus nog eens ruim ƒ 500. 

Jantje Dirks Jousma geeft verder nog aan, dat ook in de gemeenschap van goederen behoort haar onverdeelde aandeel in de 

nalatenschap van haar vader Dirk Taekes Jousma. Ook verklaart zij onder ede dat dit alles is, wat bekend is in de boedel en dat er 

niets is verduisterd of mogelijk verduisterd wordt uit de beschreven gemeenschap. Dat staat in een vreemd contrast met wat zij 

later voor de rechtbank in Leeuwarden zal verklaren... 
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tijd van burgers en stoom

STELP  VAN   LOUW  K.  HEERINGA   ZOALS  DIE  ER  IN   2012 
NOG STEEDS  STAAT  BIJ  NES  ONDER  DE  ZEEDIJK
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DE ONTTREKKING VAN GOEDEREN
Lourens Heeringa liet dus enige schulden achter toen hij overleed.  Wereld-

schokkend waren die schulden echter niet. Er was veel “verhypotheekt”, 

maar dat die schulden werden met de activa ruimschoots gecompens-

eerd. Er moesten nog leveranciers betaald worden, maar de gewassen 

waren ook net ingezaaid. Toch liep het alras spaak:  op 19 december 1895, 

het liep tegen de kerst, kwam deurwaarder P. Oudsburg uit Dokkum naar 

Nes. Hij legde – op verzoek van notaris Witteveen van Ternaard- beslag 

op de goederen op basis van de zojuist genoemde hypotheekstelling.  

Op Driekoningen van het jaar 1896 zouden de betreffende goederen ge-

veild worden. Dirk werd door de deurwaarder tot die tijd aangesteld als 

bewaarder van de goederen. Op 6 januari misten er echter zaken, zoals 

de paarden, koeien en huisraad. De veiling is daarom uitgesteld naar 18 

januari. Het is niet bekend of dit uiteindelijk heeft plaatsgevonden. Let op 

de verschillen in de 1e en 2e advertentie!

RECHTZAKEN
Deze gebeurtenissen leidde uiteindelijk tot twee rechtzaken: eerst te-

gen moeder Jantje Heeringa-Jousma, later tegen Dirk Lourens Heeringa. 

Op de avond van 6 januari 1896 werden de arbeiders Taede de Vries uit 

Niawier en Yme Dirks Osinga uit Nes door veldwachter Auke Walsma 

aangehouden toen hij om een uur of tien ’s avonds met een wagen van 

het erf van de familie Heeringa afreed. Op de wagen bevonden zich twee 

veren beden en een korf met spullen. Zij handelden in opdracht van ‘ene 

Corée’. Hier was ƒ 70 voor betaald. Die had ’s middags de spullen gekocht. 

Ook hadden ze een paard mee zullen nemen, maar die was zo schichtig, 

dat die snel is terug gebracht.  De spullen zijn naar het erf van veldwachter 

Walsma gebracht, zodat dit later aan de deurwaarder kon worden over-

handigd. Maar de paarden en koeien waren weg!  

Pas in april van 1896 kwam het verhaal rond de paarden aan het licht: 

de molenaar D. van der Meulen uit Nes verklaarde voor de rechtbank dat hij niet gezien heeft dat de dieren zijn meegenomen, 

maar een Talma was rond nieuwjaar met hem naar advocaat van Loon in Leeuwarden geweest om na te gaan of hij uit de boedel 

paarden en koeien kon halen. De advocaat heeft hem toen gewaarschuwd dat hij dat beter niet kon doen. Op 1 januari bleek 

echter dat Talma en veekoopman W. Duijff uit Rinsumageest tóch de dieren hebben gekocht. 

PAARDEN WEG, KOEIEN WEG, DIRK WEG!
Toen deurwaarder Oudsburg aankwam in Nes op 6 januari waren de dieren dus al lang in Rinsumageest en mogelijk al verder 

weg. Eén van de paarden is zelfs verkocht naar België. Voor de vier dieren kreeg hij in totaal ƒ 365, waarvan hij ƒ 300 aan Talma 

heeft gegeven. Van der Meulen verklaarde dat hij heeft gezien dat Talma hier ƒ 325 voor heeft betaald aan weduwe Heeringa. Er is 

dus een behoorlijke winst op gemaakt. Weduwe Heeringa houdt echter bij hoog en bij laag vol, dat zij nooit geld heeft gekregen. 

Zij zei niet te weten hoe je vee verhandeld. Dat deed vroeger haar echtgenoot en later haar zoon. Ze zou ook niet weten dat de 

dieren weg werden gevoerd. Door arbeider H. Braaksma, die bij het vervoer aanwezig was, wordt dit echter ontkracht. Hij geeft te 

kennen dat weduwe Heeringa wel op de hoogte was van het hele gebeuren. Gesuggereerd wordt, dat de zoon dat geld dan wel 

zou hebben gekregen. Hij is op op de vlucht naar Amerika. Paarden weg, koeien weg, Dirk weg! Dat de weduwe telkens ontkende 

en zich nogal brutaal gedraagt tijdens de zitting heeft haar geen goed gedaan. Uitkomst van de rechtzaak is dat zij in oktober 1896 

een gevangenisstraf opgelegd krijgt van 6 maanden wegens ‘het onttrekken van goederen uit een executoriaal beslag’.  

In juni 1897 komt de hele zaak nogmaals voor het gerecht. Nu staat niet weduwe Jousma terecht, maar haar zoon: Dirk Louws 

Heeringa. Hij was –zoals gezegd- op de vlucht geslagen, maar is terug gekomen en heeft zichzelf aangegeven. Hij moet terecht 

staan wegens ‘het als bewaarder over in beslag genomen goederen toelaten, dat daarvan een gedeelte werd onttrokken’.  Hij 

hoort 1 jaar cel tegen zich eisen. Het verhaal wordt opnieuw uit de doeken gedaan. Nieuw zijn de verklaringen over de vlucht van 

Dirk: Molenaar Van der Meulen, die in 1897 overigens geen beroep meer had, heeft Dirk Louws op 13 januari 1896 naar Antwer-

pen gebracht.  Hij heeft daarvoor ƒ 175 gekregen. Hiervan heeft hij ƒ 25 voor zijn eigen reiskosten afgetrokken en de rest aan de 

zoon gegeven. Advocaat mr. A. Wassenaar houdt een pleit voor Dirk. Hij wijst op de tegenstrijdigheden in de verklaringen van de 

getuigen. Daarnaast zegt hij dat Dirk berouw heeft getoond door terug te komen. Ook wordt de situatie nog eens goed belicht: 

de vader overlijdt en laat zijn familie achter met grote schulden. 

Onder druk van de moeder en de oudere zus werkt hij mee aan het verkopen van de dieren. Daarnaast wijst hij er ook op dat de 

veekooplieden misbruik hebben gemaakt van de situatie: wanneer je ’s avonds laat vee koopt tegen een veel te lage waarde, dan 

moet je wel in de gaten hebben, dat het zaakje stinkt. Het pleit was redelijk effectief: Dirk krijgt een gevangenisstraf van slechts 3 

maanden. Het lijkt er niet op dat – zoals in de rechtszaak tegen weduwe Heeringa werd gesuggereerd – dat Dirk echt in Amerika 

is geweest. Er is echter geen reden om te twijfelen aan zijn verblijf in Antwerpen. Veel verder weg zal Dirk niet geweest zijn.
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WAT GEBEURDE ER VERDER?
In 1897 worden de boerderij en de landerijen verkocht aan Dirk Hartman Bolman, landbouwer te Nijkerk. Het wordt in 1897 

meteen weer doorverkocht aan de welbekende Mr. Frederik Witteveen, notaris in Ternaard. De Heeringa’s blijven wel wonen in 

Nes. Weduwe Jantje Heeringa-Jousma overlijdt in 1913 in Nes. Zus Menke woonde bij Dirk in als huishoudster. De overige zussen 

trouwen aan het begin van de vorige eeuw en vertrekken naar elders. Aukje trouwt met Andries Meinderts Talma, landbouwer 

te Kooten in 1900.  

Nadat de Heeringa’s van de boerderij vertrokken, gaan zij naar  ‘de gouden liuw’.  Jantjes vader Dirk Taekes Jouwsma had hier 

voorheen een herberg. Jantjes moeder Minke Hilles Jousma woont dan bij hen in. Dirk neemt in 1918 een hypotheek op het 

huis, erf en bouwland (groot 24 are) aan de grindweg in Nes. De diaconie der hervormde gemeente in Blija leent hem ƒ 1000. Hij 

koopt met deze ƒ 1000 zijn mede-eigenaren uit. Hij staat dan als gardenier te boek. Na een ruzie wordt Dirk opgenomen in de 

psychiatrische inrichting Dennenoord in Zuidlaren. Daar sterft hij ongehuwd in 1920. Zijn zus Menke wordt dan huishoudster bij 

Geertsma in Hantumhuizen. 

BRONNEN
-  Burgerlijke stand gemeente Westdongeradeel   

-  Notariële archieven van Tresoar in Leeuwarden

-  K. Heeringa,  Heeringa’s uit Nes in Dongeradeel, 
-  K. Boelens,  Nes, in doarp yn de Dongeradielen, 

-  www.hisgis.nl   en  Archief Leeuwarder Courant 

 ADVERTENTIE UIT CA.1920: DIRK  LOUWS  WAS  NOG  STEEDS 
‘IN BUSINESS’  EN  HAD  NOG  EEN  RELATIE  MET DE  TALMA’S

DE  VRIJMETSELAARS
HET  TEKEN  VAN  

door  PIET  DE  HAAN
            

In 1810 besloot Keizer Napoleon het Koninkrijk Holland in te lijven bij Frankrijk. Omdat hij soldaten nodig had voor zijn veld-

tochten voerde hij in Nederland de conscriptie (dienstplicht) in. Ook vanuit Noordoost-Friesland gingen vele jongens verplicht 

‘onder de wapenen’. Over hun lotgevallen is veel bekend dankzij wijlen historicus Jan Paasman uit Burgum, die zich onder meer 

baseerde op het boek: ‘Geschiedenis van het 33e Regiment Lichte Infanterie onder Keizer Napoleon I.’  Dit boek is in 1910 uitgegeven 

door de Koninklijke Militaire Academie en geschreven door Luitenant-Generaal F.H.A. Sabron. 

Het boek beschrijft de veldtocht van dit regiment tegen de Russen. Enkele Nederlandse officieren overleefden de tocht en 

door hen is het bekend geworden wat er in die laatste uren, toen het regiment bijna geheel vernietigd werd, gebeurde. Het 

betreffende Regiment Lichte Infanterie moest in tegenstelling tot de Linie-infanterie in verspreide orde optreden. De Lichte 

Infanterie werd bij voorkeur ingedeeld als voor- of achterhoede of als dekking van de flanken. Meestal werden ze ingezet daar 

waar de eerste ontmoetingen met de vijand konden worden verwacht. Van Lichte Infanteristen werd verwacht dat ze vooral 

vlot konden marcheren en dat ze goed konden schieten. Hun bewapening bestond uit een geweer, zestig patronen, drie 

vuurstenen en een sabel.

Dit regiment bereikte Moskou en was in 1812 op de terugtocht gevor-

derd tot Krosnoi. Op 17 november 1812 ‘s middags half vier kreeg het 

regiment de opdracht om als achterhoede de terugtocht naar Liadi aan 

te vangen. Aanvankelijk was de afstand tussen leger en achterhoede 

met 300 passen nog te overzien, maar wanneer Kozakken hen aaval-

len, slagen ze er in om de Lichte Infanterie af te sluiten van de rest van 

het Franse leger. Die rest marcheert overigens rustig door en schiet de 

Lichte Infanterie niet te hulp. De Kozakken kennen aanvankelijk weinig 

erbarmen. Menig lid van de Lichte Infanterie wordt neergesabeld of 

doorstoken en de Kozakken rukken hen vervolgens de kleren van het 

lijf. De kans op overleven lijkt nihil, totdat enkele officieren uit het Franse 

Leger zich met het Vrijmetselaarsteken tot de Kozakken-officieren wen-

den. Het blijkt een gouden greep. De Russische generaal herkend het 

teken en besluit om aan het bloedvergieten een eind te maken. Het 

teken van de Vrijmetselaars redt zo vele soldaten het leven.

VERMIST
Een van de chasseurs van de Lichte Infanterie uit het 33e Regiment was Gosse Jans de Haan. Hij was een zoon van Jan 

Pieters en Sjoukje Bokkes en werd in 1788 in Hallum geboren. Of hij dit bijzonder incident heeft meegemaakt, is niet be-

kend.  Wel weten we dat hij Friesland nooit meer heeft teruggezien. In 1814 werd er namelijk geinventariseerd wie er al 

of niet thuis gekomen was. Wat Gosse Jans betreft, staat hij te boek als:  ‘vermist.’

INFANTERIE-UNIFORMEN UIT JOHN R. ELTING, NAPOLEONIC 
UNIFORMS VOLUME I (ONTARIO 1993) - LEGERMUSEUM DELFT
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KRASSE  OUDE  DAME  OP  DE  SCHAATS
Het jaar 1812 staat bekend als het jaar waarin het Grande Armée van 

Napoleon in Rusland onder barre winterse omstandigheden vernietigd 

werd.  Winters was het ook op 22 december 1812 in Wouterswoude. 

Maar om nu te zeggen bar, zoals in Rusland, dat was het niet. ’s Morgens 

lichte vorst en ‘s middags rond het vriespunt. Er stond vrijwel geen wind 

maar de lucht was betrokken. Onder deze omstandigheden stapte Aaltje 

Willems Postma op de schaats. Waarheen en waarlangs de tocht ging is 

niet bekend. Wel weten we dat Aaltje op die dag de IJsherberg buiten 

de Woudpoort van Dokkum binnen ging. Op zich niets bijzonders, ware 

het niet dat Aaltje al 85 jaar was. Dat ze op deze leeftijd nog te schaatsen 

ging werd zo bijzonder gevonden dat het in de herberg op een zolder-

balk vermeld werd. Zo bijzonder zelfs dat ruim tien jaar later haar over-

lijdensdatum er nog bij geschilderd werd.

“Aaltje W. Posma van Wouterswoude, oud 85 jaar” stond op de balk. 

Overleden volgens de akte op 18 juli 1923 op 95 jarige leeftijd. Dat zou 

betekenen dat ze rond 1727-28 geboren zou zijn.  Ook stond er dat 

ze was geboren en wonende te Wouterswoude. Weduwe van wijlen 

Doede Doedes Postma en dochter van wijlen Willem Freerks en Trijntje Sjoerds. Bij de bevestiging van het huwelijk van Aaltje 

Willems en Doede Doedes op 25 maart 1759 in Westergeest de vermelding dat zij uit Westergeest komt en hij uit Wouters-

woude. Hoewel in de overlijdensakte Wouterswoude als geboorteplaats staat is Aaltje als kind van Willem Freerks en niet 

genoemde moeder op 13 februari 1735 in Oudwoude/Westergeest gedoopt. Doop en huwelijk vullen elkaar aan maar het 

doopjaar 1735 en het geboortejaar 1727/28 komen niet overeen. Dat zou kunnen betekenen dat Aaltje pas op de leeftijd van 

een jaar of zeven gedoopt is. 

IJSHERBERG  WOUDPOORT
De voormalige IJsherberg buiten de Woudpoort 

van Dokkum bestaat nog steeds, zij het in een 

gewijzigde vorm, want er zijn door de jaren heen 

diverse verbouwingen en uitbreidingen geweest.

Huidige eigenaar Andries van der Meer vertelde 

dat bij de verbouwing van 1964 de tekst helaas 

verloren is gegaan. Vandaag de dag is Hotel Café 

Restaurant  Van der Meer als geliefde pleisterplaats 

ook bij watersporters bekend. Maar enkele maan-

den later, als de watersporters vertrokken zijn en 

de schaatsers hun plaats innemen, is het weer een 

echte IJsherberg.

Gegevens in de tabel zijn afkomstig van het KNMI 

en de waarnemingsplaats was Zwanenburg.

Er werd 3 maal per dag gemeten ( 8, 13 en 22 uur).

  DEC CELSIUS  WINDRICHTING LUCHTHELDERHEID
 1812  8 u 13 u 22 u 8 u 13 u 22 u 8 u 13 u   22 u

  20e  -10 -7,8 -9,4 NO NO NO BEW  BEW   HEL

  21e  -7,8 -6,2 -5,0    NO  O  O BET BET, MIS   BET, MIS

  22e  -2,2  0,0 -0,5 ZO ZO ZO BET  DAM,BET  DAM, BET

  23e  -1,1 -0,6  0,0 ZO ZO ZO BET BEW   HEL

  24e  -2,2 -2,8 -2,8 NO NO NO BET BET   BET

BEW = Bewolkt  /  BET = Betrokken  /  HEL = Helder  /  MIS = Mistig  /  DAM = Dampig

BRON: Meteolink  FOTO:  Fries Scheepvaart Museum

   Misschien dat één van onze leden Aaltje Willems Postma als voorouder heeft en op dit artikeltje kan reageren.  

28

AALTJE GING SCHAATSEN
door  PIET  DE  HAAN

            

KRULSCHAATSEN  ZOALS  GEBRUIKT  ROND  1812

FOTO:  FRIES  SCHEEPVAARTMUSEUM - SNEEK 
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VIJF VRIENDENALBUMS UIT 1830-1850
Op 12 oktober startte een bijzondere expositie in museum Admiraliteits-
huis: Social media vroeger: Poesiealbums vanaf 1830. Naar aanleiding 
daarvan schreef directeur Ihno Dragt wederom een kleurrijk boek vol 
informatieve achtergrondverhalen. Een veelheid aan unieke foto’s van 
Dokkumers, die met name uit het remonstrants-doopsgezinde netwerk 
kwamen. Dragt heeft het boek voorzien van een wetenschappelijk 
doorwrochte onderbouwing met een notenapparaat van maar liefst 
161 noten.
De titel van het boek is lichtelijk anders dan die van de tentoonstelling: 
Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850. 
Twitteren, Facebook, LinkedIn zijn onderdelen van de sociale media 
die tegenwoordig zo belangrijk geacht worden. Uiteraard had men 
die niet in het 19e-eeuwse Dokkum, maar de vriendenalbums kun-
nen wel degelijk als voorlopers ervan beschouwd worden. Vijf van 
dergelijke losbladige albums, vaak opgeborgen in op boekjes lijkende 
doosjes, worden hier behandeld. Ze werden aangelegd in de periode 
1830-1850. Het is de tijd waarin de Belgische onafhankelijkheids-
oorlog plaatsvond, maar ook is het de tijd die Biedermeier genoemd 
wordt, met veel nadruk op burgerlijke gezelligheid en vrouwelijke 
handwerken. De albums met hun versjes, motto’s, handwerkjes en tekeningen hoorden hoofdzakelijk tot het domein der 
jongedames. Toch is er ook een bij van een Dokkumer jongeman. Voor de meesten geldt dat ze met het album begonnen 
vanaf een jaar of vijftien en dat ze ermee ophielden zodra ze gesetteld waren. Ze kregen het album niet van hun ouders, 
maar van hun schoolhoofd. Ga maar netwerken, lijkt de opdracht geweest te zijn. Ook aan het Dokkumer leesgezelschap 
Ledige Uren Nuttig Besteed (LUNB) wordt een hoofdstuk gewijd, omdat er vele lijnen tussen de albums en LUNB zijn.
Een verbindend element tussen de albums is dat ze ontstonden in een doopsgezind of progressief hervormd milieu: Dokkums 
upper-ten met burgemeesters, statenleden, notarissen, predikanten. Het betreft koopmansdochter Geeske Fockema, Carolien 
Schonegevel, dochter van een rechter; haar nicht Bet van der Herberg, de predikantendochter Nans Hugenholtz en Petrus 
van Steenwijk, die later wijnhandelaar werd. De meer dan 150 album-contribuanten uit het hele land, veelal met genealo-
gische gegevens, zijn terug te vinden via een namenindex. Maar ook de rol van de kostschoolhouders, de herkomst van de 
versjes (o.a. van Hieronymus van Alphen, de doopsgezinde dichteres Francijntje de Boer, de Bijbel) en de vele familieanekdotes, 
inclusief het enkele zwarte schaap, maken deze publicatie voor een breed publiek interessant.

Zoals u inmiddels van ons gewend bent hebben we de namenindex van het boek voor u op onze site gezet. Zo kunt u gelijk 
zien of er een familielid in voorkomt: http://www.hvnf.nl/index/indexopboeksocialmediain19e.htm  Het rijk geïllustreerde 
boek van 152 pagina’s is verkrijgbaar in museum Het Admiraliteitshuis voor €  24,95 of te bestellen
Het boek wordt uitgegeven door de stichting Historia-Doccumensis en is op 21 september aangeboden aan de oudste 
broeders van het aloude en nog immer bestaande Dokkumer leesgezelschap Ledige Uren Nuttig Besteed (LUNB).

OMSLAG  VAN ‘ SOCIAL MEDIA IN 19 E- EEUWS DOKKUM ’  
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IE LOOP  NAAR  DE  POMP  

door  PIET  DE  HAAN
            

REACTIE  OP  ‘DE  POMP’
Oud Dokkumer Drs. Klaas Bekkering uit Heerlen las het artikel De Pomp in De Sneuper 106 van juni 2012 en ging op zoek naar 

de oorsprong van de uitdrukking “Loop naar de pomp.”  In F.A. Stoett  ‘Nederlandse spreekwoorden en gezegden’, 8e herziene 

en vermeerderde druk, bewerkt door dr. C. Kruyskamp (Zutphen, 1953) staat op pagina 226:         ”1110. LOOP NAAR DE POMP,
Loop heen, maak dat je wegkomt. Het is niet met zekerheid vast te stellen welke betekenis POMP hier oorspronkelijk heeft. Thans 
denkt men erbij aan het bekende werktuig, de waterpomp, en dit was ook in de 18e eeuw al het geval toen men zei: ‘loop aan de 
pomp’,  zinspelend op het scheepscommando ‘aan de pomp(en)!’ Maar de oudere, sinds het begin van de 17e eeuw bekende vorm 
is: ‘loop in de pomp’,  veelal met het toevoegsel  ‘en haal de klap na je’ ( = naar je toe).  Het is niet uitgesloten dat hierin met POMP 
een duiker, een doorlaatbuis voor water onder een weg of dijk bedoeld wordt, in welke betekenis het woord gewestelijk nog in ver-
scheidene streken bekend is.” [KB]

Het Woordenboek der Nederlandse taal geeft als betekenis voor pomp o.a. : voorwerp dat de vorm heeft van een holle cylinder, 

van een buis. Het Woordenboek der Friese taal geeft als betekenis o.a. een in de grond gelegde koker om het water onder een 

weg of dijk door te laten. Als de pomp tevens diende om de waterstand te kunnen regelen werd er een schuif, klep of klap in 

de cilinder geplaatst [PdH]

door  HANS  ZIJLSTRA
            

IN  19E-EEUWS  DOKKUM
SOCIAL  MEDIA
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DE SNEUPER 109
WAT KUNT U VERWACHTEN?

HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS

Rococo uit Dokkum op paleis Het Loo

Mosterd of toetje na de Maaltijd?

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS

Dokkum en India: de Canter Visschers

Groeten uit Moddergat: een ansichtkaart uit 1909

Douwe Hansma: Stal van Beslinga State

RUBRIEKEN & COLUMNS

HERALDIEK: Stads- en dorpswapens van de Dongeradelen

BONIFATIUSBEELDEN: Monnik met ambitie 

DIACONIEBOEKEN: de bijzondere familie De Vries

ACTUEEL, DIGITAAL & VARIA

Website & blog

SYTSE  TEN  HOEVE

HANS  ZIJLSTRA

BAUKE VAN DE POL

GERARD DE WEGER

KLAAS  PERA

RUDOLF J. BROERSMA

LAMMERT DE HOOP

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 )

23  JANUARI  2013

24  JANUARI  2013

23 FEBRUARI  2013

7  MAART  2013

9  MAART  2013

MEDIO  MEI  2013

FRIESE    HANDELSVAART IN 17e-18e EEUW 
Lezing Jelle Jan Koopmans

DE  MODERNE  MAMMOETJAGER
Lezing Dick Mol

SOCIAL  MEDIA  VROEGER
vrienden- en poesiealbums vanaf 1830

WEEK VAN DE KLASSIEKEN
Lezingen, quiz, tentoonstelling

70 JAAR  CEES  BOOY 
Expositie schilderkunst

25 JAAR HISTORISCHE VERENIGING 
Historische Dag Noordoost-Friesland

HARLINGEN   
Hannemahuis

BUITENPOST
IJstijdenmuseum 

DOKKUM   
Het Admiraliteitshuis

LEEUWARDEN
Tresoar

DOKKUM   
Het Admiraliteitshuis

DOKKUM   

   

HISTORISCHE AGENDA
IN  JANUARI  T/M  MAART  2013WAT STAAT ER TE GESCHIEDEN?

VERSCHIJNT IN MAART

LAATSTE HISTORISCHE AGENDA

vanaf nu is de historische agenda te vinden op onze website www.hvnf.nl , zodat wij u 

steeds actuele informatie kunnen geven over de historische evenementen in onze regio

T/M

V.A.

V.A.
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STREEKARCHIEF NOORDOOST-FRYSLÂN
Het Streekarchief (officieel Streekarchivariaat Noordoost Friesland) is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten 

Dongeradeel, Ameland en Schiermonnikoog. Het Streekarchief beheert de archiefbewaarplaatsen van de drie gemeenten 

in Dokkum, Ballum (Ameland) en Schiermonnikoog. In elk van de drie bewaarplaatsen worden in hoofdzaak de oude ge-

meentelijke archieven bewaard. Te Dokkum worden de archieven van de voormalige gemeenten Dokkum, Oostdongeradeel 

en Westdongeradeel beheerd. In alle bewaarplaatsen worden naast deze archieven ook niet-overheidsarchieven bewaard. Dit 

zijn archieven van kerken, scholen, waterschappen, allerlei soorten verengingen en stichtingen, personen en/of families. 

Het Streekarchief beheert, naast de archieven, onder de noemer Historisch Informatie Centrum Noordoost-Fryslân ook een 

omvangrijke collectie boeken. Een overzicht van de aanwezige archieven en collecties en de bijbehorende inventarissen en 

catalogi vindt u op de website www.hicnof.nl in het menu-onderdeel Archieven en collecties. Ook beheert het Streekarchief 

een grote collectie oude foto’s van o.a. de gemeente Dongeradeel. Deze worden eveneens toegankelijk gemaakt via de web-

site in het menu-onderdeel Beeldbank, samen met collecties oude foto’s uit Achtkarspelen en Ferwerderadiel.

OPENINGSTIJDEN STUDIEZAAL DOKKUM
maandag 13.30 - 17.30 uur  18.30 - 20.30 uur*

dinsdag    9.30 - 17.30 uur  18.30 - 20.30 uur

woensdag   9.30 - 17.30 uur

donderdag   9.30 - 17.30 uur

vrijdag    9.30 - 17.30 uur  18.30 - 20.30 uur*

zaterdag  10.00 - 13.00 uur

* studiezaal wel toegankelijk maar geen archiefstukken opvraagbaar

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

www.hicnof.nl

Mr. Drs. O.J. Leegstra

Blauwhuisstraat 2 - 9104 EV Damwoude

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

E-mail: 

www.notarisleegstra.nl
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Dorpsstraat  Lioessens  rond 1915


