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Het leven is oneerlijk. Veel beroemde schilders en denkers worden pas na 

hun dood geëerd en sommigen is zelfs dat niet eens gegund. Balthasar 

Bekker bijvoorbeeld. Wat, Bekker? Nog nooit van gehoord? U ook al niet? 

Onbegrijpelijk. Zijn onbekendheid is omgekeerd evenredig aan het be-

lang dat de op 20 maart 1634 in Metslawier geboren theoloog in Europa 

heeft gehad. In Europa? Jazeker!

Het wordt hoog tijd dat cultuurwethouder Pytsje de Graaf een ‘taskforce 

Bekker’ installeert. Deze club moet volgend jaar maart - op de 380ste ge-

boortedag van duivelbanner en wegbereider van de Verlichting - een lan-

delijke manifestatie organiseren, in Metslawier natuurlijk. Het geld is er al. 

Dat is vandaag de dag al heel wat.  Het moet niet moeilijk zijn om een paar 

miljoen van de veertig miljoen euro die voor naburig project  Sùd Ie is 

uitgetrokken te reserveren .  Zeg nou zelf, het verdwijnt anders toch maar 

in het water. Dan maar wat minder paaiplaatsen voor de driedoornige 

stekelbaars en even geen subsidie voor Friese Bond voor Binnenvissers. 

Nee, er moet geld moet naar Metslawier. Het geld ligt niet alleen voor 

het grijpen, maar ook het gebouw staat er al. Trochpakke dus!  Het voor-

malig gemeentehuis is immers een perfecte locatie. Op de benedenver-

dieping komt een permanente expositie over het werk van Bekker. Op 

de bovenverdieping  verblijven ‘writers in residence’. Geïnspireerd door 

hun grote voorganger en de weergaloze omgeving van de nabije Kolken, 

Lauwersmeer èn Wad kan het niet anders of (inter)nationale vrijdenkers, 

theologen, fi losofen, historici en dichters zullen tot topprestaties komen. 

‘Metslawier’ kan weer een begrip worden, juist nu in de wereld veel be-

hoefte is aan nieuw elan en richting. 

Balthasar Bekker is meer dan alleen maar een goed voorbeeld. Ook in zijn tijd was de wereld stuurloos. Onverklaarbare zaken 

werden toegeschreven aan duistere krachten. Bijgeloof vierde hoogtij. Toen de komeet van Halley in 1682 aan de hemel ver-

scheen dacht menigeen dat het einde der tijden nabij was. Kerken liepen avond aan avond vol. Bekker zette zich achter zijn bureau 

en schreef het boek ‘Het huis der komeeten’. Daarin legde hij uit dat de vuurbal aan de hemel niet de straff e Gods was, maar een 

natuurkundig verschijnsel. 

Wereldberoemd werd hij met de publicatie van ‘De Betoverde Wereld’ (1691-1693). Een boek dat niet in het gebruikelijke Latijn, 

maar in het Nederlands werd geschreven. Alleen al schrijven in de taal van het gewone volk was revolutionair in die dagen. ln 

zijn boek verwijst hij hekserij, spoken en zelfs de duivel naar het rijk der fabelen. Dat werd hem niet in dank afgenomen door zijn 

collega’s, die hem uit het ambt zetten. Honderden  vrouwen die op de nominatie stonden als heks te worden veroordeeld zullen 

Bekker dankbaar zijn geweest. Hetzelfde geldt voor psychiatrisch zieken. Die werden als bezetenen bestempeld en in dolhuizen 

opgeborgen.  Bekker schreef dat zij niet bezeten waren, maar ziek.

‘De Betooverde Wereld’ was de opmaat tot de Verlichting, het tijdperk waarin dogma’s en bijgeloof plaats maakten voor ratio. Nog 

altijd het fundament van de westerse wereld. Het hoofdwerk van de Metslawierder dorpsdominee werd vertaald in het Frans, 

Duits en Engels. Het werd niet alleen een Europese bestseller, maar beïnvloedde op zijn beurt weer het werk van de Duitse koning 

en intellectueel Frederik de Grote en de fi losoof Immanuel Kant. Pas na zijn dood kreeg Bekker erkenning voor zijn revolutionaire 

inzichten,  durf en inzet. Hij werd zelfs postuum lid van de Britse Royal Society en stond daarmee op dezelfde hoogte als Isaac 

Newton, Christiaan Huygens en Antoni van Leeuwenhoek. Tien jaar geleden werd een beeld van Balthasar Bekker geplaatst in zijn 

geboortedorp. Op een steenworp afstand staat het voormalig gemeentehuis, dat met een beetje goede wil volgend jaar Balthasar 

Bekker centrum kan worden. Gemeente, ga ervoor!  ( P.S. Pytsje, wy rekenje op dy! )
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BEGON  IN  METSLAWIER
DE  VERLICHTING

door  ALE  HANSMA
            

JE MUTTE MAR HOARE...

 BALTHASAR  BEKKER  

GRISAILLE  UIT  1732  DOOR  PIETER  VAN  GUNST

SCHILDERIJENCOLLECTIE RIJKSMUSEUM
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bESTUUR VERENIgINgSgEgEVENS
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



R
E

D
A

C
T

IO
N

A
E

E
L

HULdE  AAN  VITENS!
Er wordt in Noordoost-Friesland heel wat afgesneupt, gegraven en geboord in het verleden. Nog niet zolang geleden wilde 

waterleidingbedrijf Vitens een sleuf graven om een oude waterleiding te vervangen, maar in een oude stad als Dokkum is dat 

natuurlijk nooit zonder resultaat...  Veel mensen waren verbaasd dat er plotseling doodskisten opgegraven werden, maar wie 

de historische stadsplattegronden van Van Geelkercken en Blaeu een beetje kent natuurlijk niet. De gravers van Vitens maakten 

wel netjes melding van hun vondst en dat siert hen, want vervolgens draaiden ze op voor de kosten van het archeologisch 

onderzoek door  ‘De Steekproef’  uit Utrecht.  Hulde aan Vitens derhalve!  Wij stonden er met onze neus bovenop en vonden 

archeoloog drs. Edwin Hoven bereid om een actueel artikel over de resultaten van zijn onderzoek voor De Sneuper te schrijven.

dENdROCHRONOLOgISCHE  bORINgEN
Een paar weken later kreeg de stichting Historia Doccumensis een sub-

sidie van de provincie Fryslân voor het uitvoeren van bouwhistorisch 

onderzoek in diverse oude panden in de binnenstad van Dokkum. Bij 

dit zogenaamde dendrochronologisch onderzoek worden boringen ver-

richt in de oorspronkelijke balken en kapconstructies van de panden, 

waarna de boorkernen ( met jaarringen tot de kern van het hout ) in 

een laboratorium in Duitsland kunnen worden gedateerd op hun leeftijd. 

Hiermee kan met grote nauwkeurigheid de ouderdom van het gebruik-

te timmerhout worden vastgesteld, waarbij bekend is dat gekapt hout 

vaak binnen korte tijd werd verwerkt. Stichting Historia Doccumensis 

werkt momenteel aan een publicatie over bouwstijlen in Dokkum, ge-

schreven door Siebe van Seijen van Adema Architecten, dat hopelijk 

medio dit jaar verschijnt. Uiteraard zal ook in De Sneuper verslag worden gedaan van de uitkomsten van het bouwhistorisch 

onderzoek in de oudste huizen van Dokkum.  Vooruitlopend op de resultaten van die boringen publiceren we een artikel van 

oud-museumdirecteur Sytse ten Hoeve over fraaie betimmeringen en prachtige houten interieurs die in de loop van de tijd 

uit die oude panden in Dokkum naar elders verdwenen. Zelfs binnen de koninklijke familie weten ze hoe rijk en mooi de statige 

herenhuizen hier betimmerd en versierd waren, want zij genieten er nu nog dagelijks van. In het artikel van Ten Hoeve ook een 

oproep aan onze leden om mee te sneupen naar verloren gewaande interieurs. 

TWEEdE  JAAR  IN  KLEUR
Redactielid Hans Zijlstra kreeg veel reacties op zijn artikel in het eerste nummer van De Sneuper in kleur, over het mysterie van 

de Maaltijd te Dokkum. Nu, precies een jaar later, denkt hij de identiteit van de bezoeker op het schilderij ontdekt te hebben en 

schrijft erover in  ‘Mosterd of toetje na de Maaltijd?’   Toen wereldreiziger Bauke van der Pol een lezing hield in de Posthoorn over de 

relatie tussen Dokkum en de VOC vroegen we hem dat verhaal te bewerken voor een artikel in De Sneuper. Het biedt vooral een 

blik in de wereld van enkele leden van de invloedrijke Dokkumer familie Canter Visscher. Dat achter groeten uit Moddergat een 

hele genealogische geschiedenis schuil kan gaan, bewijst Gerard de Weger. Zijn relaas naar aanleiding van een oude ansicht die 

hij op een rommelmarkt op de kop tikte, is een voorbeeld van hoe wij graag bijdragen van onze sneuper-leden ontvangen! Ook 

Klaas Pera draagt op die manier met een verhaal over een schilderij van Douwe Hansma bij aan dit nummer van De Sneuper.

Zo zijn we bijna ongemerkt begonnen aan het tweede jaar van ons verenigingsblad in 

kleur. Toch zijn er voor de oplettende lezer kleine en grote veranderingen te ontdekken: 

de historische kalender en advertentie achterin verdwenen. In het colofon verscheen 

de naam van Jacob Roep als nieuw redactielid. Hij studeert geschiedenis in Leeuwar-

den, maar is afkomstig van Ameland, waarmee wij eindelijk iemand uit die contreien 

binnen de redactie krijgen. De komst van Jacob markeert echter ook een veel grotere 

verandering: Eimert Smits heeft namelijk aangegeven dat hij na 27 jaar ( ! ) stopt! Kunt 

u zich De Sneuper zonder Eimert voorstellen? Wij zulen daar op de ledendag in mei, als 

onze historische vereniging 25 jaar bestaat, uiteraard aandacht aan besteden. 

NOgMAALS  OP  dE  PRAATSTOEL
Daarmee is ook het jubileum van onze vereniging aangeroerd. Achter de schermen 

wordt druk gewerkt aan de organisatie van een historische dag in Noordoost-Friesland, 

maar al veel langer is oud-redacteur Reinder Tolsma de motor achter een tweede uit-

gave van een serie verhalen en gesprekken in  ‘Op de Praatstoel 2 ’. Dit nieuwe boek vol 

oral-historie met twintig interviews en vijf ego-documenten zal tijdens het jubileum 

worden gepresenteerd. Na het succes van ‘Op de Praatstoel 1’ zijn wij er zeker van dat 

ook deze publicatie van onze vereniging op een grote belangstelling mag rekenen.
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BOREN, GRAVEN & SNEUPEN
door  WARNER  B.  BANGA
                 

IN ONS VERLEDEN
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OP PALEIS HET LOO

RIJKSbOUWMEESTER PETERS
In de directeurskamer in de rechter vleugel van Rijksmuseum Paleis Het Loo bevinden 

zich een schoorsteenmantel en een bedstedewand met rijk snijwerk in de stijl van de 

rococo, die ook wel Lodewijk XV-stijl wordt genoemd. Onder het personeel van Het Loo 

was er de overlevering dat betimmeringsonderdelen uit Friesland afkomstig zijn. 

Het lag voor de hand om bij het zoeken naar de herkomst het werk in ogenschouw 

te nemen van de vermaarde rijksbouwmeester Cornelis Hendrik Peters (1847-1932). In 

de jaren 1910-1914 leidde hij een grootscheepse verbouwing, uitbreiding en herinricht-

ing van het paleis. De uit Groningen afkomstige Peters kreeg zijn eerste bouwkundige 

opleiding in Sneek bij de architect Albert Breunissen Troost en vervolgens werd hij 

leerling van de vermaarde Pierre J.H. Cuypers. Van 1869 tot 1873 was hij directeur van 

de gasfabriek te Bolsward en daarna maakte hij carrière als bouwkundige. In 1884 werd 

hij benoemd tot Rijksbouwmeester. Hij ontwierp in Den Haag verschillende gebouwen, 

waaronder het Ministerie van Justitie (nu Tweede Kamer), maar werd vooral bekend door 

de vele monumentale postkantoren die hij in geheel Nederland bouwde, vooral in neo-

romanogotische stijl. In Friesland bouwde of verbouwde hij achttien postkantoren, waar-

van die in Leeuwarden, Bolsward, Harlingen en Lemmer wel de bekendste zijn of waren.

dOKKUMER  bETIMMERINgEN
Het leek aannemelijk dat architect Peters bij de nieuw-

bouw van een Fries postkantoor betimmeringen uit 

een af te breken pand naar Het Loo had laten verplaats-

en, bijvoorbeeld uit Bolsward of Franeker. Onderzoek 

leverde hiervoor aanvankelijk niet een bewijs op. Toen 

dook uit het archief van Het Loo gelukkig een opme-

tingstekening op van de bedstedewand. Daarop stond: 

‘Schets kasten in het Postkantoor te Dokkum’.  

De herkomst van de monumentale betimmering kon 

nu vlug worden getraceerd. Uit het uitvoerige artikel 

‘Het Oude Postkantoor aan de Kleine Breedstraat’ van 

Peter Danz in De Sneuper 94 (2009) valt op te maken 

dat het postkantoor in 1910 werd verbouwd. Dat ge-

beurde onder leiding van architect C.H. Peters.

FOCKEMAHUIS  EN  POSTKANTOOR
Het pand aan Kleine Breedstraat 12, dat in 1879 

door het Rijk werd aangekocht om tot post-

kantoor te worden ingericht, moet in de 18de 

eeuw  zijn gebouwd  als herenhuis voor de ver-

mogende koopman-zeepzieder, burgemeester 

en statenlid Johannes Fockema (1745-1820) en 

diens vrouw Trijntje van Kleff ens (1748-1819) of 

- nog waarschijnlijker - in opdracht van de eerdere 

generatie Daam Fockema (1700-1768) en Wytske 

Higt (1710-1780), omdat de bedstedewand op 

circa 1760 is te dateren. Deze wand, die bij de ver-

bouwing van het postkantoor het veld zal hebben 

moeten ruimen, moet architect Peters, die een 

toonaangevend en veel publicerend bouwhistori-

cus en oudheidkundige was, hebben geboeid. Hij 

heeft de kans aangegrepen hem uit Dokkum over 

te plaatsen naar Paleis Het Loo.

ROCOCO UIT DOKKUM
door  SYTSE TEN HOEVE
            

‘FOCKEMAHUIS’  OF  POSTKANTOOR  DOKKUM  IN  1900

RIJKSBOUWMEESTER C.H. PETERS
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SCHOORSTEENMANTEL
Het is aannemelijk dat tegelijkertijd een monumentale schoorsteenmantel uit hetzelfde huis naar Het Loo is verplaatst. Daar 

bevindt hij zich in dezelfde kamer als de bedstedenwand. Het streekmuseum Het Admiraliteitshuis te Dokkum bezit een foto van 

de schoorsteenmantel in de originele opstelling. Dezelfde foto is te vinden op de beeldbank van de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed  (nr. OF-02179) en daarbij staat aangegeven dat hij afkomstig is uit postkantoor van Dokkum

De schoorsteenmantel, die al in de jaren 1910-1914 zal zijn ingekort, is wit geschilderd in 1967 toen prinses Margriet en haar 

echtgenoot, mr. Pieter van Vollenhoven, na hun huwelijk de rechter vleugel van Het Loo gingen bewonen. Ze gebruikten de 

kamer met de Dokkumer bedstedewand en schoorsteenmatel als eetzaal, totdat zij zich in 1975 in een bungalow achter het 

paleis vestigden. De antieke bouwfragmenten werden een verdieping lager geplaatst bij de grote restauratie van Het Loo in de 

jaren 1977-1984, toen het paleis een museum werd.

DETAIL  VAN  HOUTSNIJWERK  IN   ROCOCO-STIJLHOUTEN  BEDSTEDEWAND  IN  DIRECTEURSKAMER  HET  LOO

LINKS:

SCHOORSTEENMANTEL  UIT  DOKKUM  IN  PALEIS  HET  LOO  

RECHTS:

INTERIEURFOTO  FOCKEMAHUIS  -  KLEINE BREEDSTRAAT  12
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VAN  KLEFFENSHUIS
Het is interessant vergelijkingen te maken tussen 

de hiervoor beschreven schoorsteenmantel en een 

verwant exemplaar. Het monumentale stuk is te zien 

op één van de interieurfoto’s, die het streekmuseum 

Het Admiraliteitshuis bezit van het Van Kleffenshuis 

aan de Koningstraat 17-27. Het snijwerk bestaat ook 

hier uit zware rococo-ornamenten.

     

Het voorname woonhuiscomplex van de familie Van 

Kleffens werd in 1907 metterdood ontruimd door 

notaris dr. Eelco Nicolaas van Kleffens (1818-1907). 

Zijn erfgenamen verkochten het huis en de inboe-

del blijkens advertenties in de Leeuwarder Courant 

van 12 juni en 25 oktober 1907.

De notaris was in het huis geboren als zoon van Nicolaas Eelco van Kleffens (1780-1823), stadssecretaris, notaris en Gede-

puteerde Staat van Friesland. Waarschijnlijk was het huis reeds in de 18de eeuw familiebezit. Omstreeks 1755 zal het zijn rijke 

inrichting hebben gekregen De schoorsteenmantels en betimmeringen met snijwerk zullen kort na 1907 uit het huis zijn ver-

wijderd. Waar zouden ze zich nu bevinden?

JOHANNES  LAASES  HARdENbERg
Het snijwerk aan de beschreven bedstedewand en schoorsteenmantel is uitgevoerd in de zwierige Lodewijk XV-stijl, die ook 

wel het rococo wordt genoemd naar rocailles (schelpvormige ornamenten). Asymmetrie en C- en S-vorige versieringen zijn 

kenmerken van de stijl, waarop het woord galant van toepassing is. Het Dokkumer snijwerk is rijk en fraai uitgevoerd, maar 

toch wel wat log en zwaar. Hierin wijkt het af van veel dat in Friesland bewaard bleef in dezelfde stijl. Daardoor is het ook te 

herkennen als werk van de  steen- en beeld-houwer Johannes Laases Hardenberg (1714-1778), die in Sneek werd geboren, 

maar in 1736 burger van Leeuwarden werd en in 1749 lid van het gilde van metselaars en steenhouwers aldaar. Vooral de over-

eenkomst met archivalisch aantoonbaar houtsnijwerk van hem in de kerken van Wjelsryp (1759) en Jorwert (1761) is groot. 

De beeldhouwer werkte veel samen met de Leeuwarder architecten vader Sjouke en zoon Jan Nooteboom, ook in Dokkum, 

waar in de tweede helft van de achttiende eeuw geen steenhouwer gevestigd was. In 1753 leverde hij het beeldhouwwerk 

aan de Dokkumer waag, die door Sjouke Nooteboom ontworpen werd en in 1761 leverde hij het hardsteenwerk aan de door 

Jan Nooteboom ontworpen nieuwe raadhuisvleugel.

Zijn karakteristieke stijl verraadt hem ook als vervaardiger van het snij-werk aan de preekstoel van de Grote Kerk. Die werd in 

1751 ontworpen door Jan Nooteboom. Opvallend in het werk van Johannes Hardenberg is de toepassing van draperieën. 

Daarom is bijvoorbeeld de gevelsteen ‘De Destilleerderij’  ( Oostersingel 18 ) ook aan hem toe te schrijven. 
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HET  18E-EEUWSE  VAN  KLEFFENSHUIS  AAN  DE  KONINGSTRAAT  17 - 27

INTERIEUR  MET   SCHOORSTEENMANTELSTUK  IN  VAN  KLEFFENSHUISLEEUWARDER  COURANT  25  OKTOBER  1907   
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Ook andere gevelstenen in Dokkum en omgeving kunnen van zijn hand zijn, zoals een wapensteen op de Fetze en de  ‘Gouden 

Hand’  op de Vleesmarkt in Dokkum, Rinsmastate (1747),  de pastoriegevel van Hiaure, thans ingang van de kerk van Bornwird 

(1751) en de gedenksteen aan de Zijl (1757).

DOKKUM  -  WAPENSCHILD  FETZE  1    DOKKUM  -  GEDENKSTEEN  DE ZIJL  -  1757BORNWIRD  -  PASTORIE/KERKGEVEL  -  1751

                         DOKKUMER  SCHOORSTEENMANTELSTUK  EN  BETIMMERING  IN  HET  OPENLUCHTMUSEUM  IN  ARNHEM  ROND  1930
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Behalve de foto van het Openluchtmuseum zijn er ook foto’s  te zien op de beeldbank van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed  

( www.cultureelerfgoed.nl ) onder nummer OF-02180 met als titel: ‘Dokkum: Interieur kamerbetimmering’ van de schoorsteen-

mantel en de bijbehorende bedstedenwand, uit de tijd dat die nog in Dokkum aanwezig waren.

Opvallende stukken die bij de Dokkumer betimmeringsonderdelen in het openluchtmuseum behoorden, zijn een geschilderd 

schoorsteenstuk en geschilderde behangsels aan weerszijden van de schoorsteenmantel. De oude foto’s munten niet uit door 

duidelijkheid maar de voorstellingen zijn toch te traceren als uitbeeldingen van Bijbelse verhalen. Op het schoorsteenstuk is 

Rebecca te zien. Ze ontmoet Eliëzer bij de bron (Genesis 24: 10-27). Het gaat hier om een spiegelbeeldige voorstelling van een 

prent die Joseph Giuseppe Wagner (1706-1786) in 1764 in Venetië uitgaf naar een schilderij van Jacoppo Amigoni (1675-1752).

De behangsels zijn eveneens naar prenten van Wagner geschilderd, het 

linker met David en Abigaïl (I Samuël 25: 18-35) ook al naar een schil-

derij van Amigoni en het rechter met  Jephta en zijn dochter (Richteren 

11: 30-40) naar een schilderij van Giuseppe Zocchi (1675-1752).

Wie de schilder van het schoorsteenstuk en de behangsels in Dokkum 

was, is helaas onbekend.

  RDMZ  OF-02180:  KAMERBETIMMERING  IN  DOKKUM   SCHOORSTEENMANTEL  IN   DOKKUM

JEPHTA  EN  ZIJN  DOCHTERDAVID  EN  ABIGAIL

SCHOORSTEENSTUK  REBECCA  EN  ELIEZER

NAAR  JOSEPH  GIUSEPPE  WAGNER
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gROTE  bREEdSTRAAT  28
Er bestaan foto’s van soortgelijke interieuronderdelen als uit het Fockemahuis en het Van Kleffenshuis uit het pand Breedstraat 

28. Het opvallende schoorsteenstuk ( met een mythologische voorstelling van Venus en Ares ), dat op de foto te zien is, werd 

geschilderd door de Leeuwarder Rienk Keijert (1709-1775). Het is gelukkigerwijze terecht gekomen in het streekmuseum Het 

Admiraliteitshuis in Dokkum.

De gedemonteerde schoorsteenmantel en bedstedenwand met het snijwerk waren een tiental jaren in particulier bezit in 

Dokkum / Ternaard opgeslagen. De huidige opslagplaats is bij conservator-directeur Ihno Dragt van het museum bekend.

HALVEMAANSPOORT  1
De gemeente Dongeradeel heeft eveneens enkele stukken snijwerk van 

Hardenberg uit Dokkumer huizen in opslag. In elk geval in één huis in 

Dokkum is  ‘in situ’  nog houtsnijwerk van Johannes Hardenberg te zien, 

namelijk in het pand Halvemaanspoort 1. Daarin bevinden zich een 

bedstede-wand met gesneden rocailles en een schoorsteenmantel met 

een schoorsteenstuk ( Handelingen 26:  Paulus voor Agrippa ) binnen 

een gebeeldhouwde lijst. 

Misschien zijn er lezers die onbekende interieurs uit dit artikel kunnen 

thuisbrengen of weten waar verloren gewaande betimmeringen of 

schoorsteenstukken uit Noordoost-Friesland zich bevinden?

De auteur dankt directeur dr. Johan ter Molen van Rijksmuseum Paleis 

Het Loo te Apeldoorn, alsmede directeur drs. Ihno Dragt van Streek-

museum Het Admiraliteitshuis en archivaris Tjeerd Jongsma van 

Streekarchivariaat Noordoost Friesland te Dokkum en Warner B. Banga 

voor hun aanvullende informatie.

HALVEMAANSPOORT  1  MET SCHOORSTEENMANTELSTUK   ‘PAULUS  VOOR  AGRIPPA’ 

EN  HOUTSNIJWERK  VAN  JOHANNES HARDENBERG

 SCHOORSTEENMANTELSTUK  IN  DE  BREEDSTRAAT 28

Sytse ten Hoeve (1945) was van 1975 tot 2006 directeur van het 

Fries Scheepvaart Museum te Sneek. Hij publiceert op het gebied 

van Friese streek-, kunst- en kerkgeschiedenis. Zijn studies en publi-

caties richten zich met name op onderwerpen als kerkbouw en 

kerkinrichting, wooncultuur, ambachtskunst ( tegels en aardewerk, 

beeldhouwwerk, decoratieschilderkunst en zilverwerk ).
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NA  DE  MAALTIJD ?

NIEUWE dETAILS dOOR REACTIES LEZERS
Al snel na de publicatie over het Mysterie van de Maaltijd te Dokkum in Sneuper 105 werden nieuwe details gevonden die het 

verhaal aanvullen. Vele kwamen door reacties van lezers.

Zoals in dat artikel vermeld, overleed in 1714 burgemeester Julius Schelto van Aitzema. In 1715 kreeg de als bediende op het 

schilderij afgebeelde Filander de Baron via de andere burgemeester(s) het baantje van executeur.  Waarschijnlijk was dit een 

ode aan zijn oude meester en dank voor jaren trouwe dienst.  Een van die collega-burgemeesters (destijds had Dokkum 4 burge-

meesters) was Adolf Relingh of Redelingh, sowieso de enige in zijn omgeving die toen Adolf heette.  Mogelijk heeft Filander als 

dank zijn eerste zoon vernoemd naar deze burgemeester Adolf Relingh. Zijn tweede kind, een dochter, vernoemde hij gewoon 

naar zijn moeder Rosette,  een oudere slavin van Sara van de Broeke en haar eerste man Gualter Zeeman.

gRAPPIg  EN  VREEMd
Via emeritus-professor Leonard Blussé van de Universiteit Leiden, auteur van Bitters Bruid, vernam ik dat in de notulen van de 

kerkenraad van Batavia, uitgegeven door J. Mooij, staat dat Zeeman een leraar verzoekt een Joodse bediende van hem de chris-

telijke beginselen bij te brengen. Zou die bediende ook op het schilderij voorkomen?

Blussé merkte verder op dat de familie Van den Broecke een heel oude Indische familie is, teruggaand op koopman Pieter van 

den Broecke die nog een rol gespeeld heeft bij de verovering van Jakarta door Jan Pieterszoon Coen. ( Zie o.a. het recente boek 

Belaagd en Belegerd ). In juni 2012 ontmoette hij op Banda de laatste perkenier, eveneens Van den Broecke genaamd. De rest 

van de familie werd in 1998 uitgemoord. Of Sara werkelijk afstamt van de beroemde Pieter, wiens portret door Frans Hals werd 

geschilderd, moet nog blijken.  Grappig, in uw artikel mijn zeer gewaardeerde oud-oom Dolph Staringh tegen te komen. Hij was in 

de kunst van de achttiende eeuw geïnteresseerd in een tijd dat niemand die periode interessant vond.

Een vreemde vermelding over Jacobus van den Broeke,  de broer van Sara,  was dat hij op 30 december 1711 in het Dokkumer 

Burgerboek vermeld stond als komende van Terzool.  Dit bleek een transcriptiefout in de database van Tresoar. In werkelijkheid 

stond er Terhole, een oude naam voor het Zeeuwse Tholen.

14

MOSTERD...  OF  TOETJE

DE MAALTIJD TE DOKKUM   DOOR  GERARDUS  WIGMANA - VOOR  DE  RESTAURATIE

door  HANS  ZIJLSTRA
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SAILINg LETTERS

In het project Sailing Letters, waarin brieven worden geanalyseerd uit

de National Archives in London die ooit door de Engelsen van o.a. VOC-

schepen zijn gekaapt, dook Gualter Zeeman ook op. Ik werd per mail 

benaderd door Judith Brouwer die voor haar proefschrift brieven uit het 

Rampjaar 1672 bestudeert. Twee bewaard gebleven brieven uit 1672 

zijn van briefschrijvers Jacob(us) Zeeman en zijn moeder. Hun beider 

brieven zijn gericht aan Gualther(us) Zeeman, die zich op dat moment in Batavia bevindt. Zijn broer Theodorus (Theodoor) 

blijkt in dat jaar, waarschijnlijk te Batavia, overleden. Het wordt uit de brieven niet geheel duidelijk of Gualter in 1672 al met Sara 

van de Broeke was getrouwd en of ze kinderen hadden. Moeder Maria Wouters Lucq schrijft: Seer waarde dochter en soon, dus 

zonder een naam te noemen. Jacob Zeeman doet hetzelfde: Seer lieve en waerde broeder en suster.

Verder is Judith Brouwer als onderzoeker verbonden aan het tv-programma Brieven Boven Water, gepresenteerd door Derk 

Bolt, waarvan een tweede serie vanaf eind maart 2012 op tv kwam. Dit KRO-programma gaat over de Sailing Letters. Voor een 

van de toekomstige afleveringen wordt mogelijk de brief van moeder Zeeman behandeld.

15

tijd van regenten en vorsten

Gualter Zeeman, Sara van den Broeke en hun slaven voeren rond kerst 1688 terug naar Patria op het schip Java (een pinas) onder 

schipper Sieuwert de Jong van VOC-kamer Amsterdam. In de retourvloot voeren ook de Oosterland, Voorschoten, Schelde, 

Langewijk en Oosthuysen mee. Aan boord van de Java waren slechts 30 soldaten, 4 vaklui, 27 impotenten (sic!) en 11 passagiers. 

De inkoopwaarde van de goederen aan boord was 165.842 gulden. Voor de zes schepen in de vloot bedroeg het totaal 811.848 

gulden! Commandeur van de vloot Robertus Padtbrugge kreeg bij aankomst geen gouden ketting omdat hij verzuimd had zich 

door oorlogsschepen te laten begeleiden op het laatste stuk.

REgIONAAL ARCHIEF ALKMAAR, HISTORISCH KAdASTER
De vader van Gualter was Gerrit Zeeman (overleden in 1667), groot reder van zeeschepen, zoon van Dirk Pietersz Zeeman 

(overleden in januari 1635), lijndrayer, poorter 1591 en van Nelletje Gerrits (overleden in november 1634); huwde ca.1630 Maria 

Wouters Lucq of Luck (uit Limmen). Het huis De Croon (blok 68) van de familie Zeeman op de Mient te Alkmaar sinds 1690 

bestaat nog steeds met een prachtige gevelsteen. De broer van Gualter Zeeman, mr Jacobus (1633-1680) huwde Cornelia 

Meynderts Sonck. De andere broer was Dirk of Theodorus (dominee?), die een lijnbaan bezat. Deze erfde in 1667 vaders huis 

op de Oudegracht en liet het na aan zijn broer Jacob (1672).

DE  MAALTIJD  TE  DOKKUM   -  NA  DE  SCHOONMAAK-RESTAURATIE  IN  2012
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JULIUS  SCHELTE  VAN  AITSEMA
In het artikel over de Maaltijd te Dokkum noemde ik nog niet deze huwelijksgegevens: Dokkum, 

huwelijken 1693. Vermelding: Eerste proclamatie op 24 november 1693. Man: Julius Schelte van 

Aitsema. Vrouw: Sara van der Broek afkomstig van Alkmaar. Opmerking : Raad ter Admiraliteit, 

gecommiteerde en regerend burgemeester van de stad Dokkum. De ouders van Julius Schelto 

van Aitzema waren overigens secretaris van de Admiraliteit te Dokkum Schelto Aitsema en 

Ryckien van Rosema (van Burum) die op 27 november 1641 te Dokkum in ondertrouw gin-

gen. In het wapenboek van Hesman (1708) staat het familiewapen van de Van Aitzema’s: het 

schild gevierendeeld: I. en IV. in goud een zwarte adelaar; II. en III. in zilver een rode roos, goud 

geknopt; een blauw hartschild met een ruiter te paard, alles van zilver, op een groene grond.

bURgEMEESTER  VAN  TUINEN
Ons lid Piter van Tuinen, zoon van oud-burgemeester van Dokkum (1946-1970) Sybren van 

Tuinen, reageerde op het artikel in de eerste De Sneuper in kleur: Wat een schitterend nummer 

hebben jullie gemaakt en wat een prachtige uitvoering. Complimenten. Een genot om in handen te 

nemen en in te bladeren en niet minder om in te lezen. Prachtig en professioneel. En dat ook nog vier 

keer per jaar. In Harlingen lukt ons dat slechts één keer elk jaar.

Ik heb ook bijzonder genoten van je gedegen artikel over de mysterieuze maaltijd op dat fascinerende schilderij. Als kind heb ik er vaak 

voor gestaan en ik herinner me nog goed hoe trots mijn vader was als hij er over vertelde. Hij vond altijd al dat het ‘wishful thinking’ 

was om czaar Peter in de afgebeelde tafelheer te zien, maar de bode bleef toeristen graag spannende verhalen vertellen over Peters 

avonturen in Dokkum. Jammer dat Max Posthuma (de vader van Olympisch volleybalkampioen van 1996, Jan Posthuma) vorig jaar 

is overleden. Hij zou je een smeuïg relaas kunnen opdissen. Wat mij nog steeds intrigeert zijn die handgebaren. Jij schrijft dat ze naar 

buiten wijzen, maar ik heb altijd gedacht dat ze op dat linker meisje doelen. Maar waar ze dan precies op duiden? In elk geval knap dat 

dankzij jouw sneupwerk de identiteit van sommige afgebeelde personen nu beter bekend is. 

Oebele Idema vond nog een catalogus van een tentoonstelling waarop het schilderij als uitleen getoond werd: De vork in 

de steel. Tentoonstelling over de mens en de maaltijd in de loop der eeuwen in het Zeister slot van 2 oktober tot 10 november 

1962. Blz. 2 Bruikleengevers. In de lijst genoemd: Gemeente Dokkum. Los voorin de catalogus een uitnodiging aan  ‘de Heer S. 

van Tuinen’ (naam met de hand ingevuld) ‘tot bijwoning van de opening van de tentoonstelling  “DE VORK IN DE STEEL”  op 

maandag 1 oktober a.s. etc.’  Blz. 24 zaal III schilderijen. Nr 283. GERARDUS WIGMANA 1673-1741 bijgenaamd de Friese Raffaël. 

Laat 17e eeuwse maaltijd. Denkelijk voorstellende Tsaar Peter op bezoek bij Julius Schelto van Aitzema, burgemeester van de stad 

Dokkum. In bruikleen van het gemeentebestuur, Dokkum. 

ORANJEWAL  30
Op vrijdag 13 juli 2012 stond in het Nieuwsblad 

van Noordoost-Friesland een artikel over het 60-

jarig huwelijk van Doeke en Jeltje Dam. Zij wonen 

op Oranjewal 30 in Dokkum, de plaats van de 

Maaltijd te Dokkum! Het echtpaar was al ooit door 

Douwe van Minnen geïnformeerd over deze ge-

beurtenis. 

Van 1830 tot 1860 was in het pand een blauw-

ververij gevestigd, die o.a. eigendom was van 

koopman Harmanus Demes (de familie van de 

oprichters van de Dokkumer Vlaggencentrale). Be-

woners waren o.a. Antoon Bulsing, Jan W. van der 

Werff, Jan Boomsma en Jan van der Schaaf.

Van 1860 tot 1880 : J.F. Posthumus, O. van Slooten, 

J. Leverland, G.C. Sombeek, wed. Warner Eisma, Jis-

seltje de Windt, Hendrik Jager. 1880-1900: Ytje Tuin-

inga = wed. Pier Doekes Prins, Johannes A. Reitsma, Albertus de Groot. 1900-1920 : (kadastraal A1507) Johannes A. Reitsma gehu-

wd met Jantje Bakker. 1920-1930: J. A. Reitsma, Jantje Bakker = wed. J. A. Reitsma. Vanaf 1960, na een publieke verkoop, is eigenaar 

de vereniging tot stichting en instandhouding van een gebouw voor christelijke belangen, bekend als  ‘Gebouw ‘t Bolwerk’.

VAN  HAERSMA  bUMA
De heer Mr. Bernhard van Haersma Buma, vader van CDA-voorman Sybrand, schreef 43 jaar geleden (in de Vrije Fries 1969) 

het artikel over Wigmana, de Friese Raphael. Via ons lid Ihno Dragt, directeur van het museum Admiraliteitshuis, had hij het 

artikel over de Maaltijd te Dokkum gelezen en kwam per brief met enkele correcties, vragen en aanvullingen. De genoemde 

baron Van Brengel is Mr. Robert baron van Breugel, na 1861 Van Breugel Douglas (1791-1873). Hij had Friese relaties, was 

in 1818 benoemd in de Ridderschap van Friesland en trouwde in 1821 in Leeuwarden met zijn eerste vrouw Jonkvrouwe 

Louise Albertine Glinstra van Sminia, die in 1837 overleed (Nederlands Adelsboek 1989, p.488). 



Het echtpaar Van Aitzema-Van den Broeke proclameerde zowel in Alkmaar als Dokkum maar trouwde alleen in Alkmaar. He-

belius Potter schrijft blijkbaar dat het schilderij in zijn familie voorhanden is. Maar klopt dat met de mededeling dat het van 

Eelco Fockema was? Of was Potter familie van de Fockema’s? ( Dominee Hebelius Potter trouwde in 1795 met de Dokkumse 

Anna Visscher, dochter van Severinus Visscher. Eelco Fockema kocht in 1812 onroerend goed te Dokkum van hen. In 1814 

houdt Anna Visscher boelgoed en vertrekt later naar Soerabaja, HZ ). De naam Filander komt thans sporadisch voor. Letterlijk 

betekent de naam Philandros in het klassieke Grieks: de echtgenoot beminnend, gaarne met mannen omgaand. U schrijft 

dat de naam wel meer voorkomt bij slaven. Zou het iets kunnen betekenen in de geest van: die op zijn meester gesteld is? 

Een mooie naam voor een slaaf! En zou de man achter de gast zijn kamerdienaar kunnen zijn?

gEHEIMZINNIgE  gAST  gEVONdEN?
In het Koninklijk Huisarchief, in de paleistuin van 

Noordeinde te Den Haag, bekeek ik een veertig-

tal brieven van Julius Schelto van Aitzema uit de 

periode 1695-1709, die hij als Gedeputeerde ter 

Staten-Generaal en vertrouwenspersoon van de 

Friese Nassau’s aan het hof te Leeuwarden stuurde. 

Aan de Friese erfstadhouder Hendrik Casimir II 

en zijn weduwe prinses Henriette Amalia, die 

regentes was voor hun zoon Johan Willem Friso 

van 1696-1711, stuurde hij met grote regelmaat 

brieven. Van Aitzema zegt in een van zijn brieven 

van 1698 ook zijdelings iets over de ‘Czar van Mos-

covien’. Deze brieven zijn een apart onderzoek en 

publicatie waard, (we hebben de scans).

Een doorbraak kwam begin september 2012 toen ik het Jaarboek CBG 2012 per post ontving. Daarin een artikel over Nederland-

ers in Rusland in de 17e eeuw. Het ging over een Amsterdammer met Friese roots, Andries Winius, die via de bekende Nicolaas 

Witsen vertrouwensman werd van tsaar Peter de Grote. Zijn tocht, incognito, met een groot gezelschap naar West-Europa in 

1697, de Grote Ambassade of Groot Gezantschap genoemd, werd geleid door een Zwitser, Franz Lefort. Als je die googled 

kom je afbeeldingen tegen waarvan je denkt: dat zou hem best eens kunnen zijn. Dus met die vraag mailde ik de auteur van 

het artikel in Jaarboek CBG, Dr. Igor Wladimiroff. Die verwees me direct door naar zijn promotor, professor Hans van Konings-

brugge van het Nederland-Rusland centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Die mailde dat we even telefonisch contact 

moesten hebben. Dus belde ik hem ‘s avonds terug: Nou nee hoor, Lefort kan het niet zijn. Is nooit in Friesland geweest en was nog 

maar 30 jaar in 1697. Niet erg sterke argumenten vond ik, maar afijn. De volgende middag belde hij opeens terug: hij dacht de 

goede gevonden te hebben. Lefort was de eerste man in het reis-gezelschap, maar de tweede man, verantwoordelijk voor 

de diplomatieke kant van de missie, was ene Fjodor Golovin. Dat moest hem zijn volgens Van Koningsbrugge. Ik zat er dus 

dichtbij. Hij stuurde een gelijkende scan met Russische tekst en de Wikipedia portretafbeelding lijkt er ook als twee druppels 

water op. In ieder geval was Golovin in Zaandam en Amsterdam in 1697. Hij was admiraal van de vloot (met als vice-admiraal 

de Nederlander Cornelis Cruys) en gouverneur van Siberië. Het zou 

nog mooier zijn als we Golovin (1650-1706) ook in de bronnen terug-

vinden voor een bezoek aan Friesland in dat jaar!

FJOdOR  gOLOVIN
Het was zijn taak zeemannen en informatie te verwerven voor de op-

bouw van de Russische vloot. Mogelijk dat Van Aitzema hem daarbij 

via zijn contacten in de Admiraliteit van Friesland en Amsterdam kon 

helpen. Tsaar Peter bezocht bijvoorbeeld in Amsterdam de museum-

verzameling van de secretaris van de Amsterdamse Admiraliteit, Jacob 

de Wilde, die ook hielp bij de werving en opleiding van zeelieden. Dat 

Van Aitzema daarnaast ook nog in de Staten Generaal zat en een innige 

band had met het Friese hof van de Nassau familie was alleen maar 

extra gunstig. Zie voor Golovin: http://de.wikipedia.org/wiki/Fjodor_

Alexejewitsch_Golowin (in het Duits) of de kortere versie in het Engels: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fyodor_Alexeyevich_Golovin 

Ook in het boek Peter de Grote en Holland komen enkele portretten 

van graaf Golovin voor en diverse beschrijvingen, o.a. een prent van zijn 

enorme landgoed in Moskou. Van Koningsbrugge: Het is best mogelijk 

dat er melding wordt gemaakt van een bezoek aan Friesland. Dat zou staan 

in de ambassadeboeken, die te vinden zijn in het Russisch Staatsarchief 

voor Oude Akten te Moskou. Hopelijk komt daar ooit nog een sneuper 

aan toe. Een juiste titel voor het pas gerestaureerde schilderij zou dan 

zijn: Maaltijd te Dokkum met de afgezant van tsaar Peter de Grote, graaf 

Fjodor Golovin.
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FJODOR  ALEXEJEWITSCH  GOLOVIN
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OPGRAVINGEN IN DE  

BINNENSTAD VAN DOKKUM door  EDWIN  HOVEN &  IVO  BECKERS
            

gRAFKIST  VAN  gRENENHOUT  UIT  NOORWEgEN
Bij het uitgraven van de oude waterleiding op de hoek van de Anjerliersstraat en de Kloostersingel te Dokkum werd op 15 

oktober  een grafkist met daarin menselijke beenderen gevonden door het waterleidingsbedrijf Vitens.  De werkzaamheden 

werden direct stilgelegd, zodat het uitgraven van de waterleiding verder onder archeologische begeleiding plaats kon vinden. 

De Steekproef kreeg de opdracht om de werkzaamheden archeologisch te begeleiden en op dinsdag 23 november 2012 

waren we ter plaatste.

Nadat het overtollige water was weggepompt 

kwam een 2 meter lange en 40 cm brede grafkist 

bloot te liggen die bijna compleet was. Het deksel 

lag er nog op. Aan de zuidkant van deze grafkist 

kwamen we nog een tweede grafkist tegen. Deze 

was grotendeels verstoord. Waarschijnlijk was deze 

grafkist al eerder verstoord geraakt bij het leg-

gen van rioleringen of leidingen. Beide grafkisten 

hebben een voor christelijke begraafplaatsen ge-

bruikelijke oost-west oriëntatie.

Op woensdag 24 november hebben we het deksel

van de intacte grafkist verwijderd en de inhoud 

voorzichtig blootgelegd. De beenderen lagen niet 

meer in de oorspronkelijke grafhouding, alleen de 

onderbenen en de voeten lagen nog in situ, om-

dat ze onder een plank lagen. De schedel ontbrak. 

Verder viel het op dat er ook een flinke hoeveel-

heid puin in de grafkist terecht was gekomen. 

Waarschijnlijk is het graf al tijdens eerdere leiding-

werkzaamheden in de 20e eeuw aangetroffen en 

verstoord. De werklui hebben toen naderhand de 

beenderen weer teruggelegd in de grafkist en de 

kist afgedekt met het deksel. 

Omdat het skelet niet compleet en verstoord was, 

zijn de beenderen onmiddellijk herbegraven in de 

gemeente Dongeradeel. 

De grafkist, die nog bijna geheel intact was, is ge-

borgen in verband met de ligging van de nieu-

we leiding en is aan het plaatselijke museum in 

bruikleen overgedragen. Een van de planken is 

voor een dendrochronologie-analyse verzameld. 

Met verrassende resultaten; het is namelijk 

grenenhout, gekapt in Noorwegen in 1580. Het 

is mogelijk dat de plank secundair gebruikt is en 

wellicht tot een schip heeft behoord en daarna 

als grafkist is gebruikt in de 17e eeuw. De tweede 

sterk verstoorde grafkist werd niet geborgen om-

dat het niet door de actuele werkzaamheden be-

dreigd werd.

ANdERE  gRAAFWERKZAAMHEdEN
Al eerder zijn onder de huizen aan de Anjelierstraat en Op de Fetse graven aangetroffen bij verschillende werkzaamheden. In 

1960 meldde Elzinga dat bij niet-archeologische graafwerkzaamheden vijf lijkkisten van een zachte, witte houtsoort aangetrof-

fen zijn in de Anjelierstraat. Vier van kisten lagen bij elkaar en bevatten de botten twee volwassenen en twee kinderen. De vijfde 

kist werd bij andere graafwerkzaamheden gevonden en is beschadigd in de 16e of 17e eeuw door de aanleg van een tonput. 

Deze kist was 1,96 meter lang. Alle vijf de  kisten lagen circa 1,10 meter onder het maaiveld en zijn van dezelfde constructie als 

de in 1954 gevonden kisten op de Markt. 

ARCHEOLOGISCH  ONDERZOEK  NAAR  DE  INHOUD  VAN  DE  GRAFKIST

DE  GRAFKIST  IS  GEBORGEN  EN  WORDT  INGEPAKT  VOOR  HET  ADMIRALITEITSHUIS
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JUNI  1912
In een berichtje in de Leeuwarder Courant van 24 juni 1912 is zelfs sprake 

van een soort sacrofaag, een met metselwerk en grote stenen omklede 

houten kist, waarin het lichaam met het hoofd naar het oosten was be-

graven.  Volgens het artikel werd de kist gevonden in de buurt van de zoge-

naamde  ‘heiden-kapel’  uit de tijd van Bonifatius en vermoedelijk betrof het 

een vroeg-christelijke begrafenis.

MAART  1934
In maart 1934 was het opnieuw raak en wel op precies dezelfde plek als 

waar afgelopen november twee kisten zijn aangetroff en. De verstoringen 

uit het artikel hiernaast zijn dus in 1934 aangebracht, bij het aanleggen van 

de grote stalen waterleidingsbuis die in november door Vitens vervangen is. 

Deze buis werd destijds schuin door de hoek van de tweede kist aangelegd, 

waarbij schedels en hoek uit beide kisten verwijderd zijn.

In het Nieuwsblad Friesland Hepkema’s Courant van 5 maart 1934 vinden 

we een kort berichtje dat zonder twijfel over dezelfde plek en kisten gaat.

MARKT  1954
De door de archeologen van ‘De Steekproef’ genoemde kisten die in 

1954 werden aangetroff en bij opgravingen onder leiding van archeoloog 

Herre Halbertsmaa van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-

onderzoek, staan ook in het standaardwerk ‘Geschiedenis van Dokkum’.  

Het betreft vier grafkisten, circa 185 x 50 x 30 cm groot, die in de noord-

oosthoek van de huidige Markt werden gevonden, binnen het vroegere 

abdijterrein. Het waren ruw bedisselde, eikenhouten kisten met platte 

deksels, die niet aan de kist bevestigd waren.

In de kisten lagen vier volwassenen met de armen 

over de borst gevouwen en het hoofd in de richting 

van het westen. De datering werd destijds door Hal-

bertsma geplaatst in de late Middeleeuwen, vóór 

de bouw van het  Witherenklooster in Dokkum.

HOE  dIKKER,  HOE  dUURdER
Volgens Waling Dijkstra’ s  ‘Uit Frieslands Volksleven’ 

uit 1894 werden er destijds drie soorten kisten ge-

bruikt; de goedkoopste, gebruikt door het armen-

bestuur, was de platte kist met een deksel uit één 

plank, dan de kist met een puntdakdeksel gemaakt 

van twee planken en de duurste kist, voor de ge-

goede stand, een kist met een platverheven deksel 

uit drie planken gemaakt; hoe dikker de planken, 

hoe duurder de kist...

De 17e-eeuwse grenenhouten grafkist voor een 

volwassene is nu overgedragen aan Museum Het 

Admiraliteitshuis, dat ook een eikenhouten 

kinderkistje van 68 x 37 x 28 cm in zijn 

collectie heeft. Dat kistje werd 

in 1968 in de Grote Kerk

gevonden.

ADVERTENTIES: PIET  DE  HAAN    TEKST:  WARNER  B.  BANGA  ( MET DANK AAN  IHNO  DRAGT )

FOTO’ S:  DE  STEEKPROEF  /  WARNER  B. BANGA  /  STREEKMUSEUM  HET  ADMIRALITEITSHUIS 
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EERdERE  OPgRAVINgEN  VAN  gRAFKISTEN
De redactie dook in de archieven van de Krant van Toen en vond 

al snel een paar krantenberichtjes over eerdere opgravingen van 

(vroeg)middeleeuwse graven en grafkisten.

GRAFKISTEN  MET  PLATTE  DEKSELS  OP  HET  VOORMALIGE  ABDIJTERREIN  OP  DE  MARKT

Admiraliteitshuis, dat ook een eikenhouten 

in 1968 in de Grote Kerk

Admiraliteitshuis, dat ook een eikenhouten 

in 1968 in de Grote Kerk
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IN  HET  SPOOR  VAN  bONIFATIUS
Gaat het lukken met Europa...? De kwestie sleept al een tijdje. Bonifa-

tius´ Europese eenwording onder kerkelijke vlag botste nogal eens, zo 

zagen we vorige keer. Zijn recept van Roomse leiding en bisschoppelijke 

hiërarchie als bindmiddel hield lang stand. De ´Pax Christi´ bracht het 

niet bepaald op het oude continent. Die les leren we pas na twee werel-

doorlogen in de 20e eeuw, zo lijkt het. Nieuwe recepten voor Europa zien 

het licht,  na Rome volgt Brussel. Niet alleen door macht van bovenaf, 

ook door vrijwillig initiatief van burgers en bedrijven. ́ Nooit meer oorlog´ 

vraagt om vriendschap over grenzen. Ook Dokkum volgt, in het spoor 

van Bonifatius. 

Het Vriendschapscomité Dokkum-Fulda-Crediton onderhoudt de inter-

nationale band van drie steden verbonden door Bonifatius.  Al sinds de 

jaren ´50  wisselen Dokkumer parochianen,  motorrijders,  zangkoren, 

sportclubs en scholieren uit met Fulda en Crediton. Ondertussen  groeit 

de economische band op het continent. Ook de Dokkumer commercie 

wil sinds kort een graantje meepikken in het kielzog van Bonifatius.  In  

2011 verkennen middenstanders en toeristisch ondernemers op initiatief 

van het Vriendschapscomité de toeristenmarkt in Fulda. Met de Bonifatius 

Musical in aantocht introduceert in 2012 ondernemer Berend  Wouda  en 

compagnon Frank van Dijk een nieuwe streeklikeur, de Bonifatius Bitter.  

Tijdens pauzes van de musical schenkt Berend zijn bitter voor duizend-

koppig publiek en doet goede zaken. De nieuwe melange van streek-

kruiden steekt die andere kruidendrank ‘uit Dockum’ naar de kroon.  

Sonnema´s berenburg uit Dokkum, zoals het etiket keurig vermeldt,  

heeft  in werkelijkheid de stad al lang verruild voor Schiedam. 

bITTER  &  bIER
Wouda bezit de merknaam Bonifatius voor alle alcoholische dranken 

op de Europese markt.  Een te makkelijke marketingtruc wordt de 

voet dwars gezet. Pech voor de Mitra-handel of creatieve winkelier die 

een ‘origineel’ product wil slijten door het plakken van een Bonifatius-

etiket op een  Zuid-Afrikaanse wijn of bestaand streeklikeurtje, dat elders 

onder andere streeknaam wordt verkocht. Met de bitter staat Bonifatius 

als merk voor het eigen recept van een ondernemer uit Dokkum.

Bonifatius bestormt opnieuw de Europese markt. Dit jaar (2013) krijgt 

ook de Duitse consument in Fulda de Bonifatius Bitter in het winkelschap.

Goede stadsrelaties met Fulda en een regionale drankenproducent  

werkten mee.  Wie weet komt het Fuldase Bonifatius Bier binnenkort 

naar onze contreien.  

STERK  MERK
Dokkum paste het verhaal van de musical aan, aan de beleving van Friezen en Nederlanders. Zo is ook het beeld van Bonifatius op 

het etiket van de fles in Fulda iets aangepast. Natuurlijk, “heidnische Friesen” hebben de heilige Bonifatius bij Dokkum “erschlagen’’. 

Het doet niet af aan zijn triomf in Duitsland als grondlegger van de christelijke kerk waar het praalgraf in Fulda naar verwijst. Met 

de bitter bereiken beelden van Bonifatius nieuwe,  brede lagen van de consument. 

Na Rome, Dokkum en Fulda is het merk Bonifatius op weg naar Brussels Europa. Volgend jaar een tussenstop in Crediton, Zuid-

west-Engeland. Een sterk merk verovert Europa volgens eigen recept.     

EIGEN  RECEPT  EERST
door  LAMMERT  DE   HOOP
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BONIFATIUS  BITTER,  DE  ECHTE  UT  DOKKUM

FOTO:  BY  FRANK  VORMGEVING
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OUdE  dORPSWAPENS  &  -VLAggEN  IN  FRYSLAN
Het gebruik van dorpswapens is al oud, maar heeft vooral in Fryslân de laatste vier decennia een grote vlucht genomen. Gezien 

de grote mate van zelfstandigheid en eigen bestuur die de dorpen in de late middeleeuwen hadden  lijkt het niet verwonderlijk 

dat deze gemeenschappen overgingen tot het voeren van zegels en wapens. Van dorpszegels is niet veel bekend en er zijn er 

slechts weinig bewaard gebleven. Uit de historie is in ieder geval van Berlikum, Koudum en Jorwerd bekend dat men in het 

midden van de 15de eeuw nog een eigen zegel had. Van Berlikum zijn oorkonden waarin een zegel wordt genoemd bekend 

uit de 14de en 15de eeuw. Ook van Oost- en Westvlieland zijn zegels bewaard gebleven, waarvan de geschiedenis terug te 

volgen is tot 1590. Hieruit zijn de dorpswapens en later het gemeente(eiland)wapen ontstaan.

Volgens de Encyclopedie van Friesland moeten er vroeger talrijke 

dorpswapens zijn geweest. Officiële registers waarin hun status als 

dorpswapen is vastgelegd ontbreken helaas. De Hoge Raad van Adel 

heeft destijds voor Fryslân geen dorpswapens geregistreerd. Van de oude 

Friese dorpswapens behoren die van Joure, Berlikum en Molkwerum tot 

de meest bekende.

In de jaren 30 van de vorige eeuw is een poging gedaan om een over-

zicht te krijgen van dorpswapens en zijn er 11 verzameld. Ook in de jaren 

50 is dit nog eens geprobeerd door K. Sierksma, die er enkele tientallen 

bijeenbracht. Als bronnen dienden onder meer wapenboeken, gevel-

stenen, uithangborden, windwijzers en (kerk)zilver. Van al deze gevonden 

‘oude’ wapens zijn er slechts enkele waarvan het vrijwel zeker vaststaat 

dat het om een authentiek dorpswapen gaat. Hiertoe worden ook de wa-

pens gerekend die opgetekend staan in de manuscripten van Andries 

Schoemaker en Gerrit Hesman, (beide eind 17de en begin 18de eeuw). 

De oudste dorpsvlaggen uit Fryslân zijn teruggevonden in een hand-

schrift van een anonieme Napolitaan van omstreeks 1667. Het betreft 

de vlaggen van Joure en Molkwerum. Uit Hesman’s verzameling zijn, 

naast Molkwerum, nog drie stuks overgeleverd: Kollum, (Oude) Bildtzijl 

en Oude Leije en in ‘Vlaggen van alle Natien’, uit 1905 is de laatste opge-

doken, die van Heeg.

NIEUWE  dORPSWAPENS  &  -VLAggEN
In de laatste decennia van de vorige eeuw nam de belangstelling voor 

het gebruik van dorpswapens en vlaggen steeds meer toe. Sinds 1974 

worden ze in het Genealogysk Jierboek door de Fryske Rie foar Heraldyk 

geregistreerd. Tot op heden ( eind 2012 ) zijn er van de 409 dorpen in Frys-

lân van 236 dorpen 232 dorpswapens en 225 dorpsvlaggen vastgelegd 

en zijn er 8 gemeenten waarvan alle dorpen een wapen en een vlag bezitten. De meeste dorpswapens en -vlaggen ontstonden 

solitair op verzoek van de betreffende verenigingen van plaatselijk belang,  maar het kwam ook voor dat het ontwerpen op 

initiatief of met medewerking van de gemeente zelf is gebeurd. Zo was, na Wûnseradiel, Kollumerland c.a. de tweede gemeente 

waarvan alle dorpen gelijktijdig van een wapen en een vlag werden voorzien. Deze ontwerpen zijn tot stand gekomen in 1969 

en 1970 en geregistreerd in 1976. 

Voor de ontwerpen voor nieuwe dorpswapens wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de plaatselijke geschiedenis, de vroeger 

aanwezige adellijke geslachten, de geografische ligging en zowel de vroegere als hedendaagse belangrijke middelen van 

bestaan. Daarnaast kunnen de kerkpatroon of sagen en legenden een rol spelen in het tot stand komen van deze wapens. Dorps-

wapens en vlaggen die gelijktijdig werden ontworpen (zoals o.a. die van de Dongeradelen) kregen een gezamenlijk kenmerk. 

Het gegeven dat een dorp de hoofdplaats is (of was) van de (voormalige) grietenij / gemeente bepaald het opnemen van een 

ster als ‘leid-ster’ in het wapen, als symbool voor het bestuur. Uiteraard komen ook combinaties van de hierboven genoemde 

onderwerpen voor. De kleuren worden vaak bepaald door de ‘streek- of gebiedskleuren’, zoals bijvoorbeeld die van het gemeente-

wapen en de grondsoorten welke in het dorpsgebied voorkomen. Zo wordt zwart onder meer gebruikt om, naast de turf (als 

liggend blokje) zelf, de veenderij aan te geven, rood o.a. voor (voormalige) heidevelden, goud voor zandgronden, groen voor 

weide/greide en blauw of zilver voor water. Ook van de Friese eigenaardigheid om een wapen als een landkaart te beschouwen 

(noord is boven, west is links – d.i. heraldisch rechts), wordt vaak dankbaar gebruik gemaakt, zoals bijvoorbeeld in de wapens van 

Nijega (Sm.), Tijnje en Hidaard.
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      DORPSVLAG  EN  -WAPEN  VAN  KOLLUM

DORPSWAPENS  &  -VLAGGEN

door  RUDOLF  J.  BROERSMA
tekenaar Fryske Rie foar Heraldyk

IN  NOORDOOST-FRIESLAND

OUDE  VLAG  MOLKWERUM   EN   WAPEN  VAN  JOURE
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Waarom komen er zoveel bekende VOC-ers uit de regio Dokkum vandaan? Heeft het te maken met het feit dat er al vanaf eind 

16e eeuw een Admiraliteit te vinden was? Een andere grootleverancier van VOC-ers is Harlingen, een latere admiraliteitsstad. 

Uit Harlingen zijn vrijwel geen grote namen bekend uit de VOC-tijd. Van de van oorsprong Dokkumer familie Canter Visscher is 

wel meer bekend zowel in Nederland als in India! 

JACObUS CANTER VISSCHER IN COCHIN
Tammerus Visscher (Dokkum 1666- Harlingen 1736) was stadsdokter in Dokkum en zijn vrouw Machteldje Canter (1666-

1735) kwam uit Rinsumageest. Hun familiegraf is te vinden in de Grote  Kerk van Dokkum waarin ook de twee kinderen 

begraven liggen van Jacobus Canter Visscher: Frans geboren in Cochin (1720, Zuid-India) en Hendrik in Batavia (1724). 

Jacobus studeerde theologie in Franeker maar schreef zijn dissertatie aan de universiteit van Leiden. Studenten die zwierven 

tussen universiteitssteden kwam vaker voor in die tijd. Op Jacobus Leidse dissertatie is voor het eerst de dubbele achter-

naam Canter Visscher te vinden. 

Jacobus is de oudste zoon van Tammerus Visscher 

en hij is de eerste van deze familie die naar de Oost 

vertrok. Jacobus werd in 1692 geboren in Dokkum 

en zou in 1715 namens de VOC-kamer Rotterdam 

naar Batavia afreizen. Na een kort verblijf in Batavia 

wordt Jacobus aangesteld als predikant in de VOC-

vestiging Cochin op de kust van Malabar aan  de 

zuidwest van India. Malabar was voor de VOC de 

Indiase regio waar de specerijen vandaan kwamen. 

Jacobus bediende de VOC-ers tussen 1717 en 1723 

in de nog altijd bestaande St. Franciscuskerk, die 

als oudste christelijke kerk van India te boek staat 

(1503). 

Ik denk dat Jacobus het niet druk heeft gehad in zijn 

gemeente, want hij heeft naast zijn predikantschap 

37 lange brieven geschreven aan familie in Friesland 

en aan vrienden en kennissen elders in Nederland. 

Hij verdiepte zich in verschillende aspecten van het 

Indiase leven. Zo schreef hij een brief aan zijn vader, die zelf stadsdokter was, waarin hij vertelt over de daar veel voorkomende 

ziekte Elefantiasis (zwelling van de benen veroorzaakt door een beschadiging aan het lymfesysteem). Al zijn 37 brieven zijn in 

1743 postuum uitgegeven door zijn jongere broer Cornelis, die predikant was in Pingjum. Het boek verscheen onder de titel: 

‘Mallabaarse Brieven’.

Jacobus vertrekt na zes jaar uit Cochin en komt in 1724 terug in Batavia waar hij hertrouwt, nadat zijn eerste vrouw, de in Cochin 

geboren Maria de la Haye, in 1726 was overleden. Hij zou daar tot aan zijn dood als predikant verbonden zijn aan de Portugese 

Buitenkerk van Batavia.  Jacobus zijn tweede vrouw heette Antonia Adriana Turnhout, die eerder getrouwd is geweest met Gerrit 

van Westrenen, een zeer gefortuneerd lid van de Raad van Indië. Jacobus tweede huwelijk is verder kinderloos gebleven. Jacobus 

zijn twee zonen Frans en Hendrik keren in mei 1747 vanuit Batavia terug naar Dokkum, waar ze al kort daarna in 1748 en 1749 

overlijden.  

bRIEF  33
Zijn drieëndertigtste  brief, een weemoedige en één van zijn laatste, schrijft Jacobus aan zijn broer Zacheus in Westkapelle die 

ook predikant was geworden. Hij zegt daarin te verlangen naar hem en hun lieve ouders en voorvoelt dat hij hen en het zoete 

vaderland nooit meer zal zien: 

‘Men kan wel zeggen dat het vaderland overal is, daar waar men het wel heeft, maar toch blijft het land trekken waar men voor het eerst 

geademd heeft ….  ondanks een huis vol slaven en een tafel vol spijzen …. maar dat soort zaken,waarin mensen het doorgaans zoeken, 

maken mij niet gelukkig.  Want de slaven geven kopzorgen en wat helpen al deze spijzen als de trek,  de ware saus van het voedsel, ont-

breekt?’ 

Jacobus overlijdt in Batavia op 28 december 1735, oud 43 jaren en 18 dagen. Op zijn schenkpiring of gedachtenisbord staat die 

datum ingegrift. Het was gebruikelijk in de betere kringen dat naaste vrienden die geholpen hadden bij de begrafenis een zilveren 

schenkpiring kregen. Jacobus zou Dokkum en Friesland, waar hij voor het eerst ademde, nooit meer terug zien.

DOKKUM  &  INDIA
DE  CANTER  VISSCHERS door  BAUKE VAN DER POL
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OUDSTE  KERK  IN  INDIA - WAAR  JACOBUS CANTER VISSCHER PREDIKANT WAS
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AdRIANUS  CANTER  VISSCHER  IN  MASULIPATNAM
Adrianus (1707, Bolsward) is Jacobus zijn jongste broer. Vader Tammerus

was onderhand stadsdokter in Bolsward geworden en zou in 1710 leraar 

worden aan de Latijnse School te Harlingen. 

Adrianus die rechten gestudeerd had, was net als Jacobus (theologie) 

en hun vader Tammerus (medicijnen) student geweest aan de Franeker 

Universiteit. Adrianus vertrekt in 1731 namens de kamer Zeeland naar 

de VOC-vestiging Masulipatnam aan de oostkust van India, die ook wel 

bekend is onder de naam Coromandelkust. Na 14 jaar keert  Adrianus in 

1745 terug naar Friesland en wordt grietman van Dantumadeel. In 1782 

overlijdt hij en wordt begraven in de kerk van Driesum. Zijn grafsteen, 

die mooi schijnt te zijn, is net als het familiegraf in Dokkum bedekt met 

een houten vloer. 

Adrianus was in India als fiscaal en onderkoopman verantwoordelijk voor 

het afsluiten van contracten met de leveranciers van katoenen stoffen. 

Stoffen die hij ooit ‘ongemeen suyver en onverbleekbaar’ had genoemd. In 

het Fries Museum en Hindelooper Museum zijn die ‘onverbleekbare’ stof-

fen ( sitsen ) terug te vinden in onder andere de Hindelooper klederdracht. 

Een grafsteen uit 1735 van Adrianus eerste vrouw Alida Keyser ligt op 

de Nederlandse begraafplaats in Masulipatnam. Hun enige dochter, 

Magdalena Adriana Canter Visscher, is met Adrianus teruggekeerd 

naar Nederland waar zij later huwt met de in Haarlem woonachtige Mr. 

Daniel Jan Camerling. Via de nazaten van deze dochter ( fam. Feikema 

uit Amersfoort ) is het unieke ‘Canter Visscher Manuscript’ enkele jaren 

geleden verkocht aan het Rijksmuseum. Adrianus heeft dit verweerschrift 

( rond 1750 door hem geschreven ), waarschijnlijk aangeboden aan de 

heren van de VOC-kamer Amsterdam, waar hij als Friese afgevaardigde 

mocht aanzitten. Hij benadrukte hierin het belang van Masulipatnam voor de VOC. Hij was elf jaar lang werkzaam geweest in 

Masulipatnam en kon het niet aanzien dat de VOC-vestiging definitief verloren dreigde te gaan aan de opdringerige Fransen. 

Hij smeekt haast de heren van de VOC-kamer Amsterdam om Masulipatnam te behouden voor de VOC, maar tevergeefs.  

Achterin Adrianus’ manuscript zitten een dertig-tal zeldzame Indiase miniatuurschilderijtjes. Op een van die miniaturen staat de 

machtige Indiase mogolvorst Sjah Jahan afgebeeld, de bouwer van de beroemde Taj Mahal in Agra.

TAMMERUS  CANTER  VISSCHER  IN  COSSIMbAZAR
De laatste telg uit de Canter Visscher familie is Tammerus, de zoon van de Pingjumer predikant Cornelis en dus neef van Jacobus 

en Adrianus. Tammerus wordt in 1729 in Pingjum geboren en overlijdt in 1778 in Cossimbazar, een vestiging aan de Ganges 

waar de VOC zijde, salpeter en opium vandaan haalde. Tammerus werd koopman en vertrok in 1751 voor de Kamer Amsterdam 

naar Batavia om kort daarna door te reizen naar India. Van zijn hand zijn zestien korte brieven bekend die tussen 1752 en 1759 

vanuit de VOC- vestigingen Nagapatnam en Sadras zijn verstuurd (Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum, Archief Van 

Westreenen, 140/199-232). 

In een van zijn brieven vraagt Tammerus zich af of ze wel met zorg en secuur per eerste gelegenheid ( via Batavia ) naar zijn 

ouders in Pingjum zijn verzonden. Verder twijfelt hij eraan of de kistjes met de beste thee wel zijn aangekomen bij zijn vader 

Den Eerwaarden Heer Cornelis Canter Visscher Predikant te Pinjum en zijn oom Adrianus. Hij klaagt over De Heeren van Naga-

patnam die alle kisten en pakken ‘aanslaan’ waardoor het niet de moeite 

loont iets te verzenden. Je kunt beter het geld op interest zetten dan te 

negotiëren, zo zegt Tammerus. Uit het huwelijk tussen Tammerus Can-

ter Visscher en Carolina Susanne Simons zijn 21( ! ) kinderen geboren 

waarvan er maar zeven volwassen zijn geworden. Eén van zijn kinderen 

is rond 1800 stadssecretaris van Bolsward geworden. 

Tammerus overleed in Cossimbazar dat op 200 km ten noorden van Cal-

cutta ligt. In de kerk van Chinsura, de Bengaalse hoofdvestiging van de 

VOC, heeft het rouwbord van Tammerus gehangen. In 1949 is dat (met 

andere rouwborden) via de Engelsen in bezit gekomen van het Rijksmu-

seum. Maar op onverklaarbare wijze is Tammerus’ rouwbord verdwenen. 

Kinderen van Tammerus hebben tot ver na de opheffing van de VOC in 

1795 aan de Coromandelkust gewoond, onder andere in Pulicat nabij 

Madras. De Canter Visscher-naam komt daarna ook nog voor in Batavia. 

Het meest tastbare dat aan Tammerus herinnert is zijn monumentale 

grafmonument op de Dutch Cemetery in Cossimbazar, het grootste graf-

monument van een ‘Fries om ûtens’. 

MINIATUURSCHILDERIJ VAN MOGOLVORST SJAH SJAHAN 

BOUWER VAN DE TAJ MAHAL
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GRAFMONUMENT VAN  TAMMERUS CANTER VISSCHER 

IN  COSSIMBAZAR



De graftekst, waarvan alleen de tekst bewaard is gebleven, luidde: 

Hier rust Tamerus Canter Visscher van Pinjum in Vriesland in leeven Opper 

Koopman secunde der Bengaalsche Directie en opperhoofde van weegende 

edele Neederlandsche Oostindische Compagnie te Calcapoor (Cassimbazar). 

Geboren (1729) en overleeden den 31 Januarij 1778
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GROETEN UIT MODDERGAT
door  GERARD DE WEGER
            

EEN ANSICHTKAART UIT 1909  

Op de Leeuwarder antiekmarkt kocht ik in 

juni 2012 een mooie antieke ansichtkaart van 

Moddergat: een geweldige treff er, want er 

stond een klein verhaaltje op. 

Een moeder,  Rixtje Kornelis de Haan schrijft in 

1909 aan haar dochter Leentje Aants Post een 

ansichtkaart,  die al een aanduiding had op de 

voorkant: ‘Groeten uit Moddergat.’ 

Het is een in Duitsland gedrukte kaart.  

Mogelijk is door een winkelier de plaats-

naam ‘Moddergat’ laten toevoegen. Dat is 

bijzonder,  om al in die tijd al een soort toer-

istisch aandenken te laten maken. Met een 

romantisch uiterlijk en een soort gedicht.

TRIENSTJE  MOEI
Nog leuker is het feit dat ik de geschreven namen herkende als behorend tot onze familie ‘Groen.’  

Zelfs de geadresseerde, “ H.J. Huizinga, hoofd der o.b. school in Buren op Ameland, ” heeft een relatie met ons, want ook hij is van 

Paesens afkomstig. De op de kaart aangeduide “Trienstje moei” was zijn vrouw. 

Voluit heetten ze Harmen Jacobs Huizinga en Trijntje Kornelis de Haan. Ze hadden nog een dochter Eelkje, die één jaar jonger 

was dan Leentje, die in 1909 17 jaar oud was. Misschien is ze door haar vader, visserman Aant Waeltjes Post, met zijn schip de  WL 

96 met de naam ‘De Twee Gebroeders’ naar Ameland gebracht. Daar logeerde ze bij haar tante, oom en nichtje, wat blijkbaar heel 

goed beviel, want haar moeder is verwonderd dat ze zo lang wegblijft.

Nog leuker is het feit dat ik de geschreven namen herkende als behorend tot onze familie ‘Groen.’  

KAART  VAN  INDIA  MET  DE  GENOEMDE  PLAATSEN  COCHIN,  

MASULIPATNAM  EN  COSSIMBAZAR,  WAAR  DE  BESPROKEN 

CANTER  VISSCHERS  VERBLEVEN.

bAUKE VAN dER POL
Bauke van der Pol  uit Bolsward is cultureel antropoloog met India als 

specialisatie. Van zijn hand verscheen een drietal boeken over de histo-

rische relatie India - Nederland:

- ‘Een Friese, Franeker franciscaan in India’ ( 2007 ). 

Het levensverhaal van Pater Oswald Dijkstra (Franeker 1920 – Bangalore 

2006). Hij was de laatste Nederlandse franciscaan in India. 

- ‘Mallabaarse Brieven’, De brieven van de Friese predikant Jaco-

bus Canter Visscher (1717-1723), ( 2008 ). 

Dit boek waarvan het origineel in bezit is van Tresoar, heeft Van der Pol her-

taald en voorzien van een gedegen inleiding. Aan dezelfde Malabarkust 

deed Van der Pol in 1983 antropologisch onderzoek bij een groep kaste-

lozen. In zijn ogen is Jacobus Canter Visscher een  ‘antropoloog avant la 

lettre’ te noemen.  

- ‘De VOC in India’: Een reis langs Nederlands erfgoed in Gujarat, 

Malabar, Coromandel en Bengalen, ( 2011 ). 

Tussen 2009 en 2011 maakte Van der Pol meerdere onderzoeksreizen 

in India om het nog bestaande VOC-erfgoed te beschrijven en in 

kaart te brengen.  Zie de website: http://members.home.nl/bvdpol/ 

met aanvullende informatie en korte videofragmenten van het VOC-

erfgoed in India.

Cossimbazar



Wat ook opvalt, is de snelheid waarmee de kaart op Ameland arriveerde, want ze schreef op de kaart “ Moddergat 24 september”  

en hij werd afgestempeld op 25 september 1909.  Er is nog een afdruk van een stempel  rechts onderaan te zien, waar mogelijk de 

postzegel heeft gezeten, die helaas verwijderd werd, hoewel dat geen sporen heeft nagelaten.

EEN  HELE  gESCHIEdENIS  OP  dE  KAART
Achter de vier genoemde personen op de kaart  gaat een hele geschiedenis schuil en is het interessant om deze te ontrafelen 

en duidelijk te maken wie deze personen zijn met hun afkomst en geschiedenis, die ik beperk tot hun ouders en hun nageslacht:

Kornelis Jacobs de Haan geboren op 31 januari 1835 in Moddergat, van beroep Visserman op de WL 19. Hij komt om bij de ramp 

van 1883 en is verdronken in de Noordzee bij Schiermonnikoog. Hij trouwt op 21 mei 1859 met Leentje Hilles Groen, geboren 

op 6 juli 1835 in Moddergat.  Ze is een dochter van Hille Botes Groen, 

ook omgekomen bij de ramp en Rixtje Sapes v/d Zee.  Ze krijgen vijf 

kinderen, waarvan twee overlijden.   

Trijntje Kornelis de Haan geboren 01 januari 1863 in Moddergat. Ze 

trouwt op 5 mei 1892 met Harmen Jacobs Huizinga, geboren op 1 juli 

1857 in Paesens, zoon van Jacob Samuels Huizinga en Eelkje Harmens 

Jansma. Ze hebben een dochter Eelkje, geboren op 15 februari 1893 in 

Paesens. Harmen is onderwijzer en later  hoofdonderwijzer op Ameland. 

Rixtje Kornelis de Haan zij trouwt op 7 mei 1892 in Ternaard met Aant 

Waeltjes Post, zoon van Waeltje Aants Post en Elisabeth Foppes Groen. 

Zij is de welbekende caféhoudster van de Oere 34 “Yke Muoi” waarvan de 

foto hiernaast is. Heden is met dezelfde naam een theeschenkerij in de 

‘Doorreed’ ook op de Oere. Rixtje en Aant krijgen twee dochters, Leentje 

geboren op 9 december 1892 en Korneliske geboren 1 december 1900. 

Hille Kornelis de Haan geboren op 22 mei 1870 in Moddergat als laatste 

de zoon van Kornelis en Leentje.

FAMILIE  VAN  dE  OERE
Hierbij ga ik wat dieper in op de familierelatie. De grootvader van mijn 

vrouw Bootina, genoemd naar Boote Harmens Groen, die zijn vader is 

Harmen Aants Groen. Hij is naar dezelfde grootvader genoemd, namelijk 

Harmen Jans Jansma. Deze bezat een boerderij  en heel veel landerijen; 

hij was boer en handelaar in bouwgrasland. 

Zijn dochter Jitske Harmens Jansma trouwt dus met Aant Botes Groen, 

zij waren allen schippers in de binnenvaart. Ze was een zusje van Eelkje 

Harmens Jansma hierboven genoemd. 

Gelukkig werd er vroeger consequent vernoemd; dat maakt ons onder-

zoek gemakkelijker.  Veel Jansma’ s woonden op de Oere.
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ACHTERKANT  ANSICHTKAART  UIT  MODDERGAT

YKE  MUOI

DE  OERE



De graftekst, waarvan alleen de tekst bewaard is gebleven, luidde: 

Hier rust Tamerus Canter Visscher van Pinjum in Vriesland in leeven Opper 

Koopman secunde der Bengaalsche Directie en opperhoofde van weegende 

edele Neederlandsche Oostindische Compagnie te Calcapoor (Cassimbazar). 

Geboren (1729) en overleeden den 31 Januarij 1778.
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KOSTBAAR  BOEK  ONTDEKT
door  HILDA BOUTA
            

GESCHREVEN  IN  KLOOSTER  SION  

ORdINARIUS  UIT  1561  dOOR  dE  NON  TETH   bOLTA
Van Cisterziënzerklooster Sion in Niawier is niet veel meer te zien. Vorig 

jaar is er nog archeologisch onderzoek gedaan op de plaats waar het 

tot rond 1880 gestaan heeft. Er was alleen toestemming om voorzich-

tig ondiep te graven, omdat het een Rijksmonument is. Omrôp Fryslân 

heeft er een interessante uitzending aan gewijd. Er is een zerk bewaard 

gebleven van prior Johannes Cuyck van 1569, die nu op het kerkhof ligt. 

Verder is er niet veel wat van het klooster overgebleven is. 

KONINKLIJKE  bIbLIOTHEEK
Hilda Bouta ontdekte een interessant boek in de Koninklijke Bibliotheek 

te Den Haag1. Niet veel mensen weten van het bestaan af van dit boek.2 

Het is gemaakt door Teth Bolta, non in Syon, die in 1561dit boek heeft 

laten schrijven voor de nonnen van het Cisterziënzerklooster, bij hande 

van  Augustini Hendrick zoen van Lewerden. 

Het is een prachtig boek met een oude houten band, overtrokken met 

donker leer, met koperbeslag op de hoeken en een koperen slot. De 

leren voor- en achterkant zijn ingeprent met vele afbeeldingen van 

heiligen, voor en achter met dezelfde afbeelding. De binnenkant bevat 

129 bladzijden van perkament, met tekst in handschrift met rode en 

grijze hoofdletters als versiering. Het is een Ordinarius, die begint met 

een jaarkalender, waarna de liturgische zaken worden beschreven, zoals 

die het jaar door moeten gebeuren.  

KAART  VAN  INDIA  MET  DE  GENOEMDE  PLAATSEN  COCHIN,  

MASULIPATNAM  EN  COSSIMBAZAR,  WAAR  DE  BESPROKEN 

CANTER  VISSCHERS  VERBLEVEN.

bAUKE VAN dER POL
Bauke van der Pol  uit Bolsward is cultureel antropoloog met India als 
specialisatie. Van zijn hand verscheen een drietal boeken over de histo-
rische relatie India - Nederland:
- ‘Een Friese, Franeker franciscaan in India’ ( 2007 ). 
Het levensverhaal van Pater Oswald Dijkstra (Franeker 1920 – Bangalore 
2006). Hij was de laatste Nederlandse franciscaan in India. 
- ‘Mallabaarse Brieven’, De brieven van de Friese predikant Jaco-
bus Canter Visscher (1717-1723), ( 2008 ). 
Dit boek waarvan het origineel in bezit is van Tresoar, heeft Van der Pol her-
taald en voorzien van een gedegen inleiding. Aan dezelfde Malabarkust 
deed Van der Pol in 1983 antropologisch onderzoek bij een groep kaste-
lozen. In zijn ogen is Jacobus Canter Visscher een  ‘antropoloog avant la 
lettre’ te noemen.  
- ‘De VOC in India’: Een reis langs Nederlands erfgoed in Gujarat, 
Malabar, Coromandel en Bengalen, ( 2011 ). 

Tussen 2009 en 2011 maakte Van der Pol meerdere onderzoeksreizen 
in India om het nog bestaande VOC-erfgoed te beschrijven en in 
kaart te brengen.  Zie de website: http://members.home.nl/bvdpol/ 
met aanvullende informatie en korte videofragmenten van het VOC-
erfgoed in India.

Cossimbazar
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HILDA  BOUTA  MET  ORDINARIUS  UIT  1561

FOTO:  KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK  DEN  HAAG



TETH  bOLTA
Teth Bolta kwam uit een oud-Fries hoofdelingengeslacht, dat in de 15e 

en 16e eeuw aan veel bekende families gelieerd was. Zo was Beyts Bolta 

getrouwd met Sjoerd Aebinga  (Blija) , Luypck Bolta met Botte Holdinga 

(Anjum), Ente Bolta (Roodkerk,Oenkerk)met Foockel Heemstra, Tjaard 

Bolta (Morra) met Margriet Heemstra, Tjalling Bolta (Oenkerk) met Hack 

Eijsinga, Luijpck Bolta met Ernst Mockema, Graets Bolta met Focke Rop-

ta (Metslawier), Anna Bolta met Bott Jaerla (Wetsens). En zo kan ik nog 

wel even doorgaan. Ook zijn er banden met kloosters.

In 1511 komt Teth Bolta al voor in het Register van den Aanbreng. Dan 

heeft zij veel bezit in Dokkum, Blija, Anjum, Hantum, Ee en Drelum. Ze 

woont dan in Dokkum.

Als zij in 1561 het boek wil schrijven is ze non in klooster Sion. Ze láát 

het opschrijven . Waarom doet ze het niet zelf? Ze komt uit een familie, 

waar veel mannen wel kunnen lezen en schrijven en waarin diverse stu-

denten bekend zijn, die in het buitenland studeerden. Maar of de vrou-

wen het ook konden, is niet bekend. Het kan ook goed zijn dat zij door 

lichamelijke ongemakken van de ouderdom, slecht zien of reumatiek, 

het overgelaten heeft aan Augustini Hendrick zoen. Deze heeft het later 

in 1566 nog eens overgeschreven.3  Toen woonde hij in Wanswert.

HET  EINdE  VAN  SION
Tien jaar later, in 1571 op 13 april overvallen de Geuzen het klooster 

Sion.Twee jaar daarvoor was het nabijgelegen klooster Weert al in brand 

gestoken en verwoest. Sion wordt niet helemaal verwoest, maar heeft 

blijkbaar wel veel schade opgelopen. Er wordt bij het Hof van Friesland 

aangevraagd of er een hypotheek mag worden aangevraagd op kloost-

er Sion. “Wegens gewichtige redenen” bekomen ze dat verlof .

Op 22 mei 1574  wordt er een contract gesloten. Namens  Johannes 

Elbrich, prior,Teth Bolta, priores, Ytts Haersma, kosteres, en Bauck Em-

ingha, senior van het convent Syon en gemachtigd door Gherhardus 

Jacobi, de abt van klooster Klaarkamp (het moederklooster), worden 

door Johannes Doetechem, de kelner 4 van Sion, de kloostergoederen  

van klooster Syon voor 400 goudguldens bezwaard; terug te betalen 

na 7 jaar. 

Doordat deze akte bewaard is gebleven5 weten wij dat Teth Bolta opge-

klommen is tot priores én dat er dan ook een prior bij de monniken-

afdeling is. Als in 1580 alle kloosters gesloten moeten worden, draagt  

zuster Ansck Luytzedr. het bezit van klooster Sion over aan de Staten 

van Friesland. Teth Bolta is dan waarschijnlijk al overleden. Ze heeft een 

prachtig boek achtergelaten, waar Niawier trots op kan zijn.

 

NOTEN
1 - Koninklijke Bibliotheek Den Haag; KW KA 34 Ordinarius

2 - Genoemd door Jos M.M.Hermans in De Vrije Fries70 (1970) pag. 10

3 - Deze kopie was in 1964 in de Prov. Bibliotheek Leeuwarden.

4 - Kelner, keller, kellermeester = persoon die in klooster hoofd huishoude-

      lijke zaken is

5 - Tresoar  toegnr 23 Klooster St. Odolfus Stavoren inv.nr. 08
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MET  LEER  OVERTROKKEN  ORDINARIUS  UIT  1561

PAGINA  UIT  HET  BOEK
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door  KLAAS  PERA

            

STAL VAN BESLINGA STATE TE FRIENS

SCHILDERIJ VAN DOUWE HANSMA

In 2008 heb ik een boek geschreven over de familie Helmantel ‘ Hoe Helmantel vertrok uit Friens.’  Op de voorpagina van dat boek 

heb ik een reproductie van een schilderij van de Friese schilder Douwe Hansma geplaatst:  Stal van Beslinga State te Friens. Het aan 

de voorkant van dit boek afgebeelde schilderij hangt in het Fries Museum in Leeuwarden. De Stichting Van Sytzama-Colenbrander 

heeft het in bruikleen gegeven aan dit museum. Op mijn verzoek ontving ik een kleurenreproductie van het Fries Museum.

De man op het schilderij die het paard vasthoudt, is Eyzo de Wendt van Sytzama. De kleine jongen is zijn broer Johannes 

Galenus Willem Hendrik van Sytzama. Hun ouders zijn Maurits Pico Diederik baron van Sytzama en Geertruid de Wendt. 

De hier afgebeelde broers zijn beiden kleinkinderen van Johannes Galenus van Sytzama. Rechts staat een negerbediende. Het 

schilderij is gemaakt door de Friese kunstschilder Douwe Hansma in 1836. Johannes Galenus Willem Hendrik is op dit schilderij 

6 jaar oud; hij is geboren op 26 oktober 1830. Zijn broer Eyzo de Wendt van Sytzama is 14 jaar ouder; dus hij is hier 20 jaar oud. 

dOUWE  HANSMA
De schilder Douwe Hansma werd geboren te  Dokkum op 22 maart 

1812. Hij was een zoon van Reitse Jacobs Hansma en Martha Leenderts 

Stelwagen. Douwe Hansma is overleden te Sneek op 9 juni 1891. Op 

24 december 1857 trouwde hij in Sneek met Weltje Piers Schuurmans, 

een dochter van Pier Taekes Schuurmans en Trijntje Dooitses Dijkstra. 

Weltje werd geboren op 25 oktober 1816 en overleed op 9 maart 1898. 

Douwe Hansma en Weltje Piers Schuurmans hadden geen kinderen.

  

Hij was een leerling van Gosling Tjeerds Posthumus, een plaatsgenoot, 

die vroeg overleed. Vervolgens was hij leerling van de bekende Friese 

kunstschilder Willem Bartel van der Kooi uit Leeuwarden. Hij voltooide 

daarna zijn studie aan de Academie van Beeldende Kunsten in Amster-

dam en bij Christiaan Julius Lodewijk Portman, een portrettist.  In 1841 

vestigde hij zich als kunstschilder in Sneek. Behalve binnenhuis- en por-

tretschilder is Hansma ook literator geweest. 

SCHILDERIJ STAL VAN BESLINGA STATE TE FRIENS  -  (1836)

GEPUBLICEERD MET TOESTEMMING VAN HET FRIES MUSEUM.
DOUWE HANSMA  -  FOTO:  HET  ADMIRALITEITSHUIS  
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dE VERdWENEN SCHEPEN VAN dE dONgERAdELEN
door Jan G. Braaksma

Een bijzonder mooi boek over verdwenen scheepstypen die veel in de 

Dongeradelen voorkwamen, zoals de Blazeraak, Schokkeraak en Visser-

snik. De vele afbeeldingen, archiefstukken en duidelijke bouwtekenin-

gen maken het geheel tot prettig leesbaar boek. De index heeft be-

trekking op scheepstermen en namen; van de persoonsnamen is helaas 

geen index gemaakt. 

Liefhebbers van de maritieme geschiedenis met de nadruk op de 

visserij zullen dit boek ongetwijfeld als  ‘standaardwerk’ onder hand-

bereik houden. Het fraai gebonden boek van 148 bladzijden is online 

te bestellen bij de maritieme uitgeverij Lanasta: http://www.lanasta.

com/Shop/product/141/verdwenen-schepen-dongeradelen.html

EXPOSITIE  IN  STREEKARCHIVARIAAT
In de tentoonstelling, opgezet ter gelegenheid van 

De Verdwenen schepen van de Dongeradelen, maar 

ook passend bij het verschijnen van  ‘Moddergat, his-

torie van een Fries vissersdorp’  wordt aan de hand van tekeningen, foto’s, archiefstukken en teksten uit kranten en archieven in 

het kort de kenmerken en verschijningsvormen van ieder scheepstype uitgelegd. De tentoonstelling is in de studiezaal van het 

Streekarchivariaat aan de Brokmui te Dokkum en tijdens openingsuren van Streekarchief en Bibliotheek Dokkum (ma. 13.30-

17.30, di-vrij 9.30-17.30, za 10.00-13.00 uur) gratis toegankelijk.

MOddERgAT, HISTORIE VAN EEN FRIES VISSERSdORP 
door Paul Hillebrand

Lid van onze vereniging Paul Hillebrand uit Amsterdam heeft in eigen beheer een 

uitgebreide geschiedenis geschreven van alle woningen en zijn bewoners in het 

vissersdorp Moddergat. De tekst bevat een beschrijving van alle huizen en hun be-

woners van 1713 tot 1943 en bovendien een beschrijving van alle weggebroken, 

afgebrande of weggespoelde huizen. 

Het zoeken naar de exacte locatie van een voorvaderlijke woning is vaak een groot 

probleem. Voor genealogen met voorouders uit Moddergat zal dit één van de re-

denen zijn om in dit gemakkelijk leesbare boek rond te neuzen. De oplage van het 

rijk geïllustreerde boekwerk is 150 exemplaren. Het bestaat uit 200 bladzijden met 

vele unieke, voornamelijk historische zwart/wit afbeeldingen. 

Te bestellen via een mailbericht naar Paul Hillebrand:

COVER  VAN BOEK  

DE  VERDWENEN  SCHEPEN  VAN  DE  DONGERADELEN

door  PIET  DE  HAAN
            

& SCHEEPSTYPEN

HISTORIE  MODDERGAT

COVER  VAN  BOEK  

MODDERGAT, DE HISTORIE VAN EEN FRIES VISSERSDORP
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Annotatien Diaconie Hervormde Kerk Holwerd, 22-08-1789:   

Betaalt aan Pijtter Jitzes wegens het boek open te laten staan om te weten of Hendrik de Vries dood was.

WAAROM MOEST HET bOEK OPEN bLIJVEN?
Een bijzonder intrigerende betaling door de diaconie van de hervormde 

kerk van Holwerd. Wie was deze Hendrik de Vries ( Henricus Johannes de 

Vries ) en waarom moest het boek open blijven?  Er is gesuggereerd dat   

Pijtter Jitzes een geopend boek bij het lichaam van Hendrik moest zetten 

zodat de geringste ademtocht een bladzijde zou kunnen bewegen. Dat 

zou dan het bewijs kunnen zijn dat Henricus nog leefde, maar dit kan hier 

niet van toepassing zijn. Pijtter Jitzes was namelijk al drie weken daarvoor 

op 30 juli 1789 betaald voor een doodbrief van Hendrijkes de Vries.  Een 

doodbrief is een geschreven of gedrukte brief, die kennis geeft van ie-

mands overlijden. Natuurlijk, de boekhoudkundige data van de betaling 

zijn niet de data van de werkelijke gebeurtenissen, maar bij dit soort zaken 

werd er meestal al in dezelfde week betaald en drie weken verschil is teveel.

Waarom twijfelde de diaconie of Hendrik nu wel of niet was overleden?

Op 18 augustus 1765 wordt in de Grote of Jacobijner kerk te Leeuwarden het huwelijk van Henricus Johannes de Vries en Antie 

Johannes Westerdijk bevestigd. Ze zijn beiden afkomstig van Leeuwarden maar er wordt ook bij vermeld dat Henricus op dat 

moment Convooimeester te Holwerd is en daar gaan ze dan ook wonen. In Holwerd worden de dochters Janneke en Johanna 

geboren en voor de hervormde kerk gedoopt. Ook moeder Antie Johannes Westerdijk wordt hier alsnog gedoopt (ged. op 

belijdenis op 28 mei 1767).  Spoedig overlijdt moeder Antie Westerdijk. Henricus hertrouwt met Tjitske Jansen de Jong uit 

Holwerd. Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren. Tot zover is er niets aan de hand...

Huwelijk Leeuwarden 18 augustus 1765:

Henrius Johannes de Vries x Antie Johannes Westerdijk.

Janneke   geboren 30 juli  1766         Holwerd

Johanna   geboren  2 april 1768         Holwerd

Huwelijk Holwerd  21 juli 1771: 

Henricus Johannes de Vries  x Tjitske Jansen de Jong. 

Johannes geboren 8 febr. 1772          Holwerd

Gosling   geboren 25 mei 1774        Holwerd

Jan      geboren 1 sept. 1776         Holwerd

Klaas   geboren 18 aug.1779         Holwerd

ZAKgELd VOOR dE JAARMARKT
Convooimeester Henricus de Vries zal z’n werk wel doen en als belasting-

ontvanger een goed inkomen hebben. In de kerkvoogdijrekeningen van 

de hervormde kerk van Holwerd van 1781:  Den 28 september ontvangen 

van de konvooimr. veertien stuijvers weegens een rotting op ‘t kerkhof.  Voor 

wie van de gezinsleden het graf bestemd was, is niet bekend. Dan gaat op 14 september 1783 de diaconie van de hervormde kerk 

zich met het gezin bemoeien: ‘betaald aan Johannes en Jan de Vries in de markt aan sakgeldt‘  Johannes is dan 11 jaar en Jan 7 jaar 

oud en ze krijgen van de diaconie zakgeld voor de (jaar)markt! Vreemd dat de diaconie zakgeld betaalt aan de kinderen van een 

belastingontvanger. Deze Johannes en Jan, maar ook hun broer Gosling zullen hierna veelvuldig in de diaconierekeningen op-

duiken. Het jongste jongetje Klaas en de twee meisjes uit Henricus z’n eerste huwelijk worden nergens genoemd. Ook Hendricus 

en z’n tweede vrouw Tjitske de Jong vinden we niet in de diaconierekeningen terug. De diaconie betaalt vanaf dit moment ook 

kostgeld voor de broertjes Johannes, Gosling en Jan.

Hoewel er geen direct bewijs voor is lijkt het wel of Henricus de Vries uit Holwerd vertrokken is en de drie jongen via de diaconie 

in de kost heeft gedaan. Zijn tweede vrouw, de twee meisjes uit het eerste huwelijk en het jongetje Klaas zijn misschien dan al 

overleden of zelfs met Henricus meegegaan. De betaling voor ‘sakgeldt’  was op 14 september 1783 maar voor de eerder ge-

noemde doodsbrief van Henricus wordt pas zes jaar later op 30 juli 1789 betaald! Misschien heeft Henricus een voorschot betaald 

of heeft hij regelmatig geld gestuurd aan de diaconie, zodat die zorg voor de drie jongens kon dragen. 
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BIJZONDERE FAMILIE DE VRIES door  PIET  DE  HAAN
            

In de diaconierekeningen van hervormd Dokkum [1795-1856] of hervormd Holwerd [1748-1900] worden families genoemd 

die opvallen door de frequentie of de aard van de aan hen verleende steun. In dit artikel geen afgeronde genealogie, maar met 

behulp van aanvullingen uit andere bronnen: Hoe verging het de bijzondere familie De Vries ?

GROTE OF JACOBIJNER KERK IN LEEUWARDEN

  ATLAS VAN SCHOEMAKER   -  CA. 1730



ANNOTATIENBOEK  VAN  DE  HERVORMDE  KERK  IN  HOLWERD
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Dit zou voor de handliggend zijn, ware het niet dat hierover niets in de diaconieontvangsten te vinden is. Toeval of niet, er zijn in 

1783 wel twee bijzondere vermeldingen in de begraafboeken van Leeuwarden:

- 12 mei 1783, begraven een kind van Henricus de Vries op het Oldehoofsterkerkhof.

- 28 mei 1783, begraven de echtgenote van Henricus de Vries. 

Was de moeder is verwachting geweest? Ging het mis en waren ze naar Leeuwarden gegaan, waar mogelijk een betere vroed-

vrouw was? Overleed het pasgeboren kind en later de moeder? En was dit wel de Henricus de Vries uit Holwerd?

Vergelijken we de betalingen voor of aan de drie jongens met de reguliere diaconiebetalingen dan hadden de jongens beslist 

niet te klagen. Vanaf de betaling van het zakgeld in 1783 tot de doodbrief van 30 juli 1789 wordt er 50 maal een betaling voor de 

drie jongens gedaan. Waaronder 4x zakgeld voor markt, 6x werden er klompen verstrekt. 3x kregen ze sloff en en 6x werd er zelfs 

betaald voor een hoed! Diverse malen oude of nieuwe schoenen en een aantal keren oude en nieuwe kleren. Ook werd er voor 

naaiwerk betaald en een aantal malen voor scheepvracht van of naar Leeuwarden. Bijzonder zijn de volgende twee vermeldin-

gen: Wegens schoolboeken, papier, penn. inkt etc. aan de drie kinderen van H. de Vries en een winter vuur in de stoven te verzorgen. En:  

Voor een winter stoven met vuur in de kerk te brengen en een schrijfboek, papier, penn. en boeken voor de schoolkinder van H. de Vries.“  

Dan, op 30 juli 1789, verandert de situatie weer. De diaconie betaalt Pijtter Jitzes wegens de genoemde doodbrief. Was er soms 

bericht gekomen van het overlijden van vader Henricus de Vries? Vreemd genoeg stopt de diaconie vanaf de doodbrief met de 

betalingen voor de drie jongens. Zeker van het overlijden van Henricus is men schijnbaar niet omdat drie weken later het boek 

nog open moet blijven. Hoe het daarna verder gaat met de drie jongens is niet duidelijk. Pas ruim na 1800 komen ze weer in beeld.

dE dRIE JONgENS
Johannes - geboren in 1772 en overlijdt ongehuwd op 28 april 1835 op 64 jarige leeftijd. Vanaf 1821 staat hij als vaste klant bij 

de diaconie genoteerd. Meestal bij het weekgeld voor de armen. Johannes z’n schoenen en kleren worden wel eens gemaakt 

en hij krijgt zelfs twee hemden en een nieuwe onderbroek. Woont in Holwerd als kostganger een paar jaar bij o.a. Gerrit Ontank 

en Harmen Bienses. Om een kleinigheid te verdienen reist hij voor de diaconie naar Ferwert om Haebele Pieters Ferwerda te 

vertellen dat diens broer overleden is. Na z’n overlijden verkoopt de diaconie z’n schamele bezittingen en zorgt tevens voor het 

schoonmaken van Johannes z’n klederen. Ook de huisvesting bij de begrafenis, de doodskist en het graf maken komen voor 

rekening van de diaconie en daarmee is het boek Johannes gesloten.

Gosling - geboren in 1774 en overlijdt op 20 januari 1860 als weduwnaar van Sijke Wiebes van der Ploeg en vader van Antje, 

Tjitske, Henke, Hendrik, Romkje en Nieske. Hij levert in 1812 wat linnen, knopen, boter en kleedwaren aan de diaconie. Bij 

het overlijden van z’n schoonmoeder in 1822 wordt hij winkelier genoemd. Als drie jaar later schoonvader overlijdt, wonen 

Gosling, vrouw en kinderen in Franeker waar hij arbeider is. Dan gaat het gezin terug naar Holwerd waar ze in 1837 en 1838 

kamer nr. 4 in het diaconeshuis ‘de Beijer’ huren. Blijkbaar begint Gosling weer met z’n winkelnering, want ze verhuizen en er 

worden kleedwaren aan de diaconie geleverd. Toch gaan de zaken niet goed. Vanaf 1842 t/m 1851 krijgt Gosling  ‘Strekkende 

tot ondersteuning in zijnen kleinen koophandel’ steun van de diaconie met daarover heen vaak ook nog weekgeld. Na 1852 is 

het met de handel gebeurd, maar blijft het weekgeld. Gosling is een keer ziek, krijgt ook een breukband, maar wordt daarnaast 

diverse malen betaald ‘voor reisgeld’.  In het laatste jaar van zijn leven ontvangt hij een weekgeld van ƒ 1,15. Net als bij zijn broer 

Johannes worden kist en het maken van het graf door de diaconie betaald. 

Jan - geboren in 1776 en overlijdt ongehuwd op 6 januari 1832 op 54 jarige leeftijd. Jan de Vries wordt na de doodbrief van 

1789 niet meer in de diaconierekeningen van Holwerd genoemd. In 1827 laat hij een testament maken. Jan woont dan in 

Ferwert. In dit testament laat hij alles na aan zijn broer Gosling de Vries of aan diens kinderen. De twee halfzusters Johanna en 

Janneke en zijn broertje Klaas worden niet genoemd. In 1784 en 1785 werd er betaald voor  ‘schrijfboek, papier, penn. en boeken 

voor de schoolkinder van H. de Vries’. Jan moet dus lezen en schrijven geleerd hebben, maar hij verklaart in zijn testament dat hij 

niet kon tekenen omdat hij dat niet geleerd had! 

De vraag waar en wanneer Convooimeester Henricus Johannes de Vries overleed is één van de vragen die onbeantwoord blijven. 

De diaconie van 1789 krijgt gelijk! Het boek moet open blijven staan om te weten of Hendrik de Vries dood was...

ANNOTATIENBOEK  

bRONNEN
- Diaconierekeningen Ned. Herv. kerk Holwerd 

  inv. nr. 1032 t/m 1037

- Kerkvoogdijrekeningen Ned. Herv. Kerk Holwerd

  inv. nr. 1174

- DTB Leeuwarden, Ferwerderadiel en  

  Westdongeradeel

- Tresoar: Notarieel, Memorie van Successie, 

  Burgerlijke Stand
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SNEUPEN  MET  SOCIAL  MEdIA
Op Tresoar.nl werd een mijlpaal bereikt voor het notarieel archief: 1.004.637 akten, ofwel 2.308.429 records (uit vooral 19e 

eeuw) kwamen beschikbaar in de genealogische database. Tijdens de drukbezochte Open Dag op 12-12-12 in Leeuwarden 

waren vele van onze leden aanwezig. De lezing die ik daar gaf over Sneupen met Social Media kunt u nog bekijken op http://

www.slideshare.net/sneuperdokkum

Een prachtvoorbeeld van de inzet van deze Social 

Media bij archiefmysteries is de site op Facebook: 

Cold Case Tresoar. De eerste zaak, met een 17e-

eeuws geheimschrift uit het Van Sminia familie-

archief, werd binnen enkele weken opgelost. Het 

bleek een Indiaas document in de taal Telugu. 

Meer cases volgen!

De Volkstelling van 1744 is inmiddels geheel 

doorzoekbaar via http://asksam.tresoar.nl en 

alles over het leesplankje van Tolsum uit 29 na Chr, 

gevonden in een terp in Friesland, vindt u op de 

speciale site: http://www.tolsum.nl

SNEUPEN  ELdERS
Het Amsterdamse Stadsarchief heeft een database met onderscheidingen na de Slag bij Waterloo in 1815, met veel Friezen, 

online gezet via: https://stadsarchief.amsterdam.nl 

Het radioprogramma en de website Geschiedenis24.nl van VPRO/NTR besteedden aandacht aan Malle Graaf Clancarty. Ons lid 

Reinder Postma kreeg prompt diverse bestellingen voor zijn boek over de graaf en heeft een tweede, herziene druk gemaakt.

Via ons blog, met een verwijzing naar www.sakewagenaar.nl en de pagina Indexen op HVNF.nl  hebben we enkele reis-

beschrijvingen door Friesland uit vroeger tijden online gezet. Deze geven een mooi tijdsbeeld uit 18e en 19e eeuw.

Voor leden met interesse voor emigratie naar de USA / Michigan is de Hekman Digital Archive aan te bevelen met vele oude 

foto’s online: http://ht.ly/gr38w

Wat dichter bij huis is voor leden met familie in het Groninger Westerkwartier het digitale kaartje met beschikbare online 

lidmatenboeken interessant: http://www.lidmatengroningen.nl/kaart.html 

De online Sonttolregisters zijn weer uitgebreid met jaren tot aan 1819. De oudste tolregisters online in de database dateren 

van 1686 ( medio januari 2013 ): www.soundtoll.nl

Als u van historische tuinen houdt, bijv. die van de states in Kollumerland, kijk dan eens op: http://www.roodbaardsrijkdom.nl 

Martinus Jongsma heeft een groot aantal genealogieën van bekende Friezen op zijn site stamboomachtkarspelen.nl 

De gemeenteraad van het Limburgse Eysden heeft inmiddels goedgekeurd dat in januari 2014 een Internationaal Museum 

voor Familiegeschiedenis kan openen in het voormalige Ursulinenklooster. Op Facebook kunt u de ontwikkelingen volgen: 

http://www.facebook.com/InternationalMuseumForFamilyHistory 

Updates van de Friese inscripties van voor 1811 kunt u tegenwoordig ook via Google Plus van Hessel de Walle krijgen, of kijk 

gewoon op: http://www.walmar.nl/inscripties.asp.

SNEUPEN  OP  HET  WEb
Vergeet u ook niet op het web af en toe eens te sneupen bij archieven van andere provincies en steden. Zo staan er in de DTB 

van Enkhuizen op www.WFA.nl vele Dokkumers die in de 17e en 18e eeuw aldaar trouwden.

De Leeuwarder Courant meldde dat in navolging van Leiden en Groningen nu ook Leeuwarden, naar de kaart van Sems uit 

1603, in 3D wordt gedigitaliseerd. Dit levert prachtige videobeelden op. Ideetje voor Dokkum? En als u zelf nog oude film- of 

videobeelden heeft, denk dan eens aan een kopie of schenking voor www.friesfilmarchief.nl van Tresoar! Onlangs kregen ze 

nog een bedrijfsfilm uit 1949 van de Dokkumer snoepfabriek Fortuin.

2013 is het jaar waarin de relatie Nederland-Rusland centraal staat, o.a. via een grootse tsaar Peter de Grote tentoonstelling in 

Hermitage Amsterdam. Het schilderij Maaltijd te Dokkum zal daar mogelijk ook weer aandacht door krijgen.

Voor een lijst met alle URL’s en nieuwtjes kunt u ons Twitter-account volgen op https://twitter.com/sneuperdokkum 

COLD  CASE  TRESOAR

SNEUPEN  IN  ARCHIEFMYSTERIES

WEBSITE- & BLOGNIEUWS
door  HANS  ZIJLSTRA
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STREEKARCHIEF NOORdOOST-FRYSLÂN
Het Streekarchief (offi  cieel 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

VERSCHIJNT IN JUNI

HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS

De drie eendenkooien van Oudwoude

Een wonderbare visvangst in 1915

Meindersma’s en de molen van Ee

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS

Familieleden van kooiker Freerk Dirks

Dezelfde voorouders: Dione de Graaff   &  Martin Bril

RUBRIEKEN & COLUMNS

HERALDIEK: Dorpswapen Aalsum en Anjum

DIACONIEBOEKEN: familie Keegstra & Boskma

ACTUEEL, DIGITAAL & VARIA

Website & blog

GERARD  MAST

GERARD  DE  WEGER

SAKE  MEINDERSMA

GERARD  MAST

MATTIE  BRUINING

RUDOLF J. BROERSMA

PIET DE HAAN

HANS ZIJLSTRA

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

naar Postbus 369  9100 AJ  Dokkum t.a.v. de redactie van de Sneuper.
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Café Veldzicht te Metslawier rond 1910


