
DE

DE  GEBRANDSCHILDERDE 
RAMEN  VAN

HOLLUM  AMELAND

Offi cieel orgaan van de 
Historische Vereniging Noordoost-Friesland

SNEUPER

nummer 111

losse nummers € 3,95

jaargang  26  nr. 3     SEPTEMBER  2013

SNEUPERSNEUPER



© Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.

COLOFON

148

16 22 28

4

correspondentie
uitsluitend via: Postbus 369

            9100 AJ Dokkum

kopij                      via e-mail: 

website 
www.hvnf.nl

weblog
http://sneuperdokkum.blogspot.com

    De Historische Vereniging Noordoost-Friesland is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

redactie

Warner B. Banga                 Dokkum

Hilda Bouta               Neerijnen

Atze Glas      Gerkesklooster

Piet de Haan                 Dokkum

Jacob Roep          Leeuwarden

Hans Zijlstra            Amsterdam

opmaak
Warner B. Banga

7



prijs losse nummers  € 3,95

(exclusief porto)

zesentwintigste jaargang nr. 3

september 2013

verschijnt in maart, juni, 

september en december

in een oplage van 600 exemplaren

Offi cieel
orgaan
van de 

Historische 
Vereniging

Noordoost-Friesland
te Dokkum

nummer 111

INHOUD

Godt segen valle lief di om mi
Tot deser spasi als ik om di 
Die hier vrolick als lief om lief
Zijt versaemt dat bid ick di. 

Gerrit Hendricktz van Harlin    Anno 1604   Duco d’ Haan te  Doccum  geb. 1708
onder op een kist in het Rijksmuseum

HISTORISCH  CITAAT:

SNEUPERDE SNEUPERSNEUPER

5

6

7

8

22

25

26

14

16

4

18

20

21

28

30

REDACTIONEEL 

LEDENNIEUWS 2013-03
VAN  DE  BESTUURSTAFEL

HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS

De gebrandschilderde ramen van Hollum (A) 
Amelanders staan samen sterk
Een wonderbare visvangst in 1915
Plankjes met namen: de H.L. Lijsenberg-plank

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS

Roodbaardtuinen: wie was Roodbaard?
De Friese wortels van Garmt Stuiveling

RUBRIEKEN & COLUMNS

COLUMN: Je mutte mar hoare...
DE  KOFFER: Wereldreizen
BONIFATIUSBEELDEN: Ontsluiting van ‘t noorden
HERALDIEK: wapens Bornwird & Brantgum

DIGITAAL, ACTUEEL & VARIA

Afscheid van sneuper Eimert Smits
Op de Praatstoel 2: verhalen uit NOF

WARNER B. BANGA
JOHANNES DIJKSTRA
HAIJE  TALSMA

JACOB  ROEP
RICHARD  KEIJZER
GERARD  DE  WEGER
PIET  DE  HAAN

JAN  DE  JAGER
KLAAS  PERA

ALE HANSMA
HILDA  BOUTA
LAMMERT DE HOOP
RUDOLF J. BROERSMA

REINDER  TOLSMA
REINDER  TOLSMAPLANKJE  MET  NAMEN



C
O

L
U

M
N

DE WERELD IS EEN DORP GEWORDEN
Nog met vakantie geweest? Bestemmingen aan de 

Middellandse Zee liggen tegenwoordig aan ieders  

voordeur en nog heel betaalbaar ook. Dat was ruim 

honderd jaar geleden wel anders. De gebroeders Wright, van huis uit fietsenmakers, legden in 1903 met ’s wereld eerste vlieg-

tuig, een gammele constructie van fietswielen, zeildoek en hout... 37 meter af. Wie staat er nog bij stil tijdens zijn vakantievlucht? 

De wereld is door explosief gegroeid vervoer, handel en internet een dorp geworden. Een eeuw geleden waren steden en dor-

pen nog geïsoleerd, en eilanden - vanwege hun ligging - natuurlijk al helemaal.

 

DE MEEST GEWONE DINGEN
Neem Ameland. In 1826 schrijft mr. J. Ackersdijk in zijn ‘Stukken uit eene reize door het Koninkrijk der Nederlanden’: ‘Tussen de 

bewoners van de verschillende eilanden is bijna geen omgang of betrekking. Men wist niets van Terschelling en vroeg ons de meest 

gewone dingen. Hoe de dijken daar waren, en of er veel zieken waren (…) Dit gevoegd bij de moeilijkheid der vaart, welke uit hoofde 

der zandbanken langs grote omwegen moet  plaats hebben, maakt dat men bijna nooit naburige eilanden bezoekt’.  Afgezien 

daarvan waren er nauwelijks schippers die de weg wisten. Er waren weken dat er geen schip het eiland aandeed. En als er al 

werd gevaren dan was men afhankelijk van eb en vloed. De dienstregeling was hetzelfde als de getijtabel, met één vaart per 

dag. Kom daar vandaag de dag eens om. Veerdienst Wagenborg vaart bij drukte soms elk uur!

OUD  ISOLEMENT
Nu is een isolement niet altijd positief. Vandaar dat er diverse pogingen zijn gedaan om Ameland met de vaste wal te verbinden. 

Plannen met kabelbanen, spoorlijnen en autowegen passeerden de revue. Menig plan kwam niet verder dan de tekentafel. De 

dam die Teding van Berkhout van Holwerd liet aanleggen tussen 1875 en 1878 werd wel gerealiseerd, maar was vanwege de 

elementen geen lang leven beschoren. Het eiland bleef dus geïsoleerd. 

Soms kostte dat zelfs levens, zoals dat van Jacob Bleeker die op 19 januari 1917 uit het Militair Hospitaal in Amersfoort werd 

ontslagen, na ernstig ziek te zijn geweest. De Amelander stond te popelen om in het nieuwe jaar bij zijn moeder op Ameland 

weer aan te sterken, zijn vader zat op zee. Toen hij op zondag 21 januari in Holwerd aankwam was de postboot echter net 

vertrokken. Het eiland lonkte en samen met anderen ging hij te voet over - en soms door - het ijs. Nog voor aankomst op het 

eiland kwam Jacob vanwege uitputting te overlijden. Op de dag van zijn begrafenis in Hollum kreeg zijn moeder bericht van 

de scheepvaartmaatschappij dat het stoomschip waarop haar man voer, was getorpedeerd. Sommige mensen krijgen wel erg 

veel voor hun kiezen…       

Op Ameland komen vandaag de dag elk jaar een half miljoen toeristen. Van een isolement is geen sprake meer. Ondanks al 

die toeristen hebben de eilanders hun eigen taal en cultuur deels in stand weten te houden. Denk maar aan hun Amelander 

taal en aan het fenomeen Sunderklazen, een relict uit eeuwenoude tijden,  waarbij mannen verkleed 

de straten afstruinen en vrouwen binnen moeten blijven, op straffe van een pak rammel. Op dat 

soort momenten kiezen de Amelanders weer even voor hun oude isolement. 

4

AMELANDER  ISOLEMENT 
door  ALE  HANSMA
            

JE MUTTE MAR HOARE...

WADLOOPGIDSEN MENNO DE LEEUW EN YPKE BOUMA VERKENNEN DE RESTANTEN VAN 

DE DAM NAAR AMELAND: ‘ER LIGT NOG AARDIG WAT VAN DIE DAM, DUS ZO SLECHT IS DIE  

130 JAAR GELEDEN NIET GEMAAKT.’  OP DE ACHTERGROND DE PIER VAN HOLWERD.
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DE  HALVE  WERELD  OP  PAPIER
Eimert is uit de redactie en we hebben er een jonge hond en een school-

juffer voor teruggekregen... Dat zult u weten ook, want Jacob wilde er 

meteen maar een Ameland-nummer van maken, terwijl Hilda vorige 

keer al haar rubriek over de schatten uit de koffer van oudtante Mathilde 

lanceerde; in dit nummer deel 2. Ik stel ze hieronder even aan u voor. 

Over Eimert is het laatste woord trouwens ook nog niet gezegd, want we 

vroegen oud-redactielid en erelid in de Orde van Oranje-Nassau Reinder

Tolsma om nog eens terug te kijken op een kwart eeuw sneupen met 

Eimert Smits: ‘Als je doorschrijft, heb je de halve wereld op papier.’

In de hervormde kerk van Hollum bevinden zich enkele intrigerende 

glas-in-loodramen met afbeeldingen van schepen, heraldische figuren 

en de namen van gulle schenkers. Jacob Roep dook in de archieven en 

kwam met een interessant artikel, waarin voor het eerst alle ramen weer 

in kleur bijelkaar gebracht en de schenkers van toen besproken worden.

VOOR  ELK  WAT  WILS  
Onze bestuursleden leveren momenteel actief kopij aan: Jan de Jager 

schrijft over Roodbaard en Gerard de Weger beschrijft een wonderbare 

visvangst in 1915.  Lid Klaas Pera vond de Friese roots van de dichter Garmt 

Stuiveling en van Richard Keijzer ontvingen we een prachtig artikel over 

de Sonttolregisters. Piet de Haan had nog wat plankjes met namen liggen 

en kon het niet laten om uit te zoeken wie daarop hadden zitten krassen...

Zo is De Sneuper 111 weer gevuld met voor elk wat wils en gevarieerde 

artikelen, waar de volgende keer misschien ook uw onderzoek of tekst 

tussen kan staan, want wij blijven afhankelijk van de kopij van onze leden!

JACOB  ROEP
Benjamin in de redactie is Jacob Simon Roep, geboren in Hollum op de ouwe pôlle Ame-

land. Zijn interesses zijn met name geschiedenis, politiek en cultuur. Hij houdt zich bezig 

met het onderzoeken van de regionale geschiedenis (van vooral Ameland) en genealogie, 

met daarnaast sinds 2012 de website Amelander Historie met allerlei oude foto’s, artikelen 

en genealogische gegevens van het verleden van het eiland. Als natuurmens is hij als vrij-

williger bij Staatsbosbeheer betrokken bij de nazorg voor de vogelwacht Hollum-Ballum. 

Jacob zit in het derde jaar van de lerarenopleiding geschiedenis aan de NHL. De streekge-

schiedenis van deze regio interesseert hem zeer, waardoor hij besloot zich als redacteur 

voor De Sneuper in te zetten. Daarbij hoopt hij ook Ameland als onderdeel van het inte-

ressegebied van de HVNF te vertegenwoordigen en daar zijn steentje aan bij te dragen.

 

HILDA  BOUTA 

Hilda is opgegroeid en woont in Neerijnen, West-Betuwe. Ze is al 35 jaar getrouwd met 

Peter; geen kinderen. Een opa uit Nes en een oma uit Wierum leidden tot de aansluiting 

bij de Sneupers. Hilda komt regelmatig in Noordoost-Friesland en vindt het heerlijk om 

twee keer per jaar de mensen te ontmoeten, die ook interesse hebben in historie van deze 

streek. Zelfs op de 65ste verjaardag van haar man was ze... in Friesland bij de Sneupers! Ze 

is 23 jaar schooljuffrouw in Amersfoort geweest (van klas 1 t/m groep 7/8) en doet nu vrij-

willigerswerk bij het dierenasiel, is torengids op de Sint Maartenstoren in Zaltbommel en 

loopt collectes. 

Een buitenmens met een grote parktuin, houdt van fietsen, (berg)wandelen,  puzzelen en is 

altijd wel met vier verschillende boeken bezig. Haar hoofdhobby is echter al ruim 20 jaar de 

geschiedenis van Friesland, met name de late Middeleeuwen. Daarom mag ze meedoen 

met de Oarkonderûnte van de Fryske Akademy, waar Middeleeuwse teksten besproken 

worden. Mooi meegenomen dat ze daar dan ook nog aardig over kan schrijven, want daar 

kunnen wij als lezers van De Sneuper weer veel van opsteken...  Wordt vervolgd?

EN  EEN  SCHOOLJUFFER

EEN  JONGE  HOND 
door  WARNER  B.  BANGA
                 

JACOB  ROEP

HILDA  BOUTA
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BESTUURSTAFEL
DE  HITTEGOLF  &  EEN  KLEINE  AANSLAG  OP  DE  KAS
Wanneer ik dit schrijf, is de hittegolf van eind juli - begin augustus net voor-

bij. Temperaturen waarbij je niet direct veel tijd besteedt aan genealogie 

of historisch onderzoek. 

Bij een bezoekje aan Hattem kwamen we in het Anton Pieck museum 

en daardoor ook in het Voermanmuseum terecht.  In dit laatste museum 

waren zaken rond Herman Willem Daendels ( 1762 - 1818 ) te zien. Hij 

leefde in een bijzonder ingewikkelde periode van de vaderlandse ge-

schiedenis. Dan kom je toch automatisch weer in de oude akten terecht, 

zelfs op een erg warme dag en op de terugreis van ons vakantieadres. De 

Franse tijd is nog niet zo erg lang geleden, maar toch ontdek je steeds 

meer zaken die op school niet verteld werden en die nog weinig aan-

dacht hebben gekregen. In vrijwel alle genealogieën zullen voorouders 

voorkomen die in deze tijd hebben geleefd en toch weten we hier nog 

zo weinig van.

Van de bestuurstafel is in deze periode niet het meeste te melden. Een 

laatste berichtje van onze penningmeester bevat de melding dat ons 

jubileum in april door de vele sponsorgelden slechts een heel kleine 

aanslag heeft gedaan op de kas. Uiteraard krijgt u op de ledenverga-

dering van 5 oktober het volledig verslag te horen. We zijn druk met 

de voorbereiding voor deze reguliere ledenvergadering die we naar het 

najaar hadden geschoven i.v.m. het 25-jarig jubileum in april. 

OP DE  PRAATSTOEL 2
Een ‘harde kern’ van onderzoekers binnen onze vereniging werkt hard aan de voltooiing van ‘Op de Praatstoel’ nummer 2. We 

proberen dit boek met interviews en verhalen over oude ambachten op onze ledenvergadering op 5 oktober in het bowling-

centrum tussen Oostrum en Dokkum aan een prominent persoon aan te bieden. Nummer 1 kwam in 2008 uit en is ondertussen 

volledig uitverkocht. Nummer 1 werd dus in het 20e jubileumjaar van onze vereniging gepresenteerd, nummer 2 in ons 25e 

jubileumjaar. Eén klein tipje van de sluier: nummer 2 bevat meer dan 400 pagina’s leesplezier! Hieronder vindt u informatie om 

als lid van onze vereniging met korting in te tekenen op dit boekwerk en achterin staat meer informatie over de inhoud.

Oral history is de moderne term die gebruikt wordt voor dit soort boeken, kortweg de verslaggeving van vele interviews, waar 

vrijwilligers opnieuw vele uren aan hebben besteed. We kunnen de vele vrijwillige taken die binnen onze vereniging worden 

uitgevoerd nooit voldoende waarderen. Steeds opnieuw wordt er veel werk verzet waar andere mensen weer iets mee kunnen.

VAN DEVOORZITTER
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S door  HAIJE TALSMA

HERMAN  WILLEM  DAENDELS  1762 - 1818

BESTEL  NU:

OP DE PRAATSTOEL 2
Door overmaking van € 15,00  ( verkoopprijs na 5 oktober € 20 )

op rekeningnummer 177.8581.41 t.n.v. Hist. Ver. NOF

( IBAN NL08 RABO 0177 8581 41     BIC: RABONL2U )

onder vermelding van ‘Praatstoel 2’

kunnen leden van onze vereniging met korting intekenen op dit prachtige 

vervolg op eerdere verhalen uit Noordoost-Friesland vanaf 1850.

‘Op de Praatstoel 2’  ligt dan 5 oktober a.s. op de ledenvergadering voor u klaar.

Leden die dit boek toegezonden willen krijgen, moeten  €  6,75  extra overmaken

en leden in het buitenland moeten daarvoor € 8,75 verzendkosten betalen.

Zie voor meer informatie over de inhoud van ‘Op de Praatstoel 2’ bladzijde 31.

SPECIALE  AANBIEDING  VOOR  ONZE LEDEN!
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HERVORMDE  KERK  HOLLUM

DE  HERVORMDE  KERK  IN  HOLLUM  (AMELAND)
In 1569 werd de kerk in Hollum (toen nog katholiek, immers nog voor 

de Reformatie) door de Watergeuzen verwoest. Pas een eeuw later, 

in de jaren 1678 en 1679, werd onder leiding van dominee Cornelis 

Jacob Schellinger en dankzij inspanningen van de kerkvoogden en 

de Vrijvrouwe van Ameland, een nieuwe kerk gebouwd. En dat terwijl 

eind 1675 Hollum nog door een grote overstroming werd geteisterd. 

Het resultaat was in ieder geval een prachtige kerk, waarvoor de lokale 

bevolking diep in de buidel moest tasten. De kosten werden over de 

hervormde gemeenten van Hollum, Ballum en Nes verdeeld en tevens 

droeg de Vrijvrouwe Rixt van Donia ( als opperkerkvoogdes ) een aan-

zienlijk deel bij. 

WAPENGLAZEN
Ter gelegenheid van de nieuwe kerk werd een groot gedenkraam voor 

de protestantse Cammingha’s geplaatst. Daarnaast werden minimaal 

21 ‘wapenglazen’ aangebracht, die elk uit 9 glas-in-lood ruitjes waren 

opgemaakt. Vermoedelijk zijn er in totaal 36 van zulke ramen geplaatst, 

aangezien het eilandbestuur uit dat aantal personen bestond. Elk dorp 

had twee volmachten, twee burgemeesters en een achttal vroedslieden, 

dus dan zouden er voor ieder van de drie dorpen, Hollum, Ballum en Nes, 

twaalf glazen zijn gemaakt. Deze zogenoemde ‘wapenglazen’ hadden op 

de plek waar normaal een wapenschild staat een schip. De leden van het 

eilander bestuur hadden namelijk geen familiewapen en zullen om die 

reden voor een schip gekozen hebben. Onder het schip stond de naam 

van een bestuurslid met zijn functie. De ruiten bleven ruim 100 jaar op 

hun plaats en daardoor onaangetast.  

TWEEDE  BEELDENSTORM
In 1798 was er echter na de komst van de Patriot-

ten een soort tweede Beeldenstorm in Nederland. 

De Patriotten laakten alles wat met heerlijke rech-

ten en feodaliteit te maken had. Er werden veel 

familiewapens van gebouwen verwijderd. Maar 

gelukkig hadden deze ruiten met schepen niet een 

dergelijk aangezicht, waardoor ze met rust gelaten 

werden. Wel werd het grote gedenkraam met de 

Cammingha symbolen vernietigd. 

  

Doordat er op 15 december 1801 een schip met glas strandde op de 

Boschplaat bij Terschelling kon gelukkigerwijze heel Ameland opnieuw 

beglaasd worden. In 1875 waren ook enkele ruiten van de wapenglazen 

door vandalisme gesneuveld. Door zulke omstandigheden waren veel 

van deze 36 wapenglazen onvolledig en werden de ontbrekende delen 

dikwijls vervangen door blanke ruitjes.

 

GEBRANDSCHILDERDE RAMEN

door  JACOB  ROEP
            

UITTREKSEL  VAN  REGISTER  ONTVANGSTEN - UITGAVEN OVER 1880

en  HANS  ZIJLSTRA
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RESTAURATIE 1879
In 1879 werd de Hollumer kerk grondig gerestaureerd. De kosten werden deels door het Rijk en deels door de hervormde classis 

waartoe de kerk behoort, vergoed, maar het resterende bedrag moest de kerk zelf betalen. Daardoor verkeerde men jarenlang 

in een moeilijke financiële positie. 

Uiteindelijk werd door de kerkvoogdij besloten een aantal wapenglazen te verkopen. De opbrengst moest de financiën helpen 

op orde te brengen. Ene D. H. Vos kocht in 1880 voor 56 gulden en 70 cent 189 glaasjes ( 30 cent per stuk ), wat gelijk staat aan 21 

ramen van negen glazen. Op deze manier verdwenen vele wapenglazen uit de kerk. Er zijn momenteel nog 6 gereconstrueerde 

wapenglazen die in de Nederlands Hervormde Kerk van Hollum te bewonderen zijn.

DE  RAMEN  IN  HOLLUM 

EELKE  PIETERS  SAACKMA

HEERE  MINNES FOPPE  HAYES

DIRCK  JANSEN DOUWE  LUIWES

HENDRICK  JACOBS
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Verder zijn er nog 6 wapenglazen in de collectie van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Deze werden in maart 1978 

gekocht van de antiquair M.H. Douma in Amsterdam, die ze weer in 1975 van een antiquair in Parijs had overgenomen. Bekend 

is dat hij 8 ramen overnam die in deuren geplaatst waren. Hiervan verkocht hij er 6 aan het Scheepvaartmuseum, één aan een 

particulier en hij hield er zelf ook eentje. Jammer genoeg is Douma enkele jaren geleden overleden en is de antiekzaak gestopt. 

Destijds heeft ons lid Paul Hillebrand, als collega-antiquair, nog geprobeerd een deel van de boedel over te nemen, maar de 

nabestaanden reageerden hier niet op. 

Het jaarverslag van Vereniging Scheepvaartmuseum Amsterdam over 1978/1979, het jaar waarin de ramen zijn aangekocht, 

meldt in het inventarisboek over de aankoop het volgende: ‘Van antiekhandel M. Douma, Lange Leidsedwarsstraat 224,  

Amsterdam 6 glas-in-lood ramen, 57 x 36 cm, elk raam bestaande uit 9 glazen, voorstellende scheepstypen – 2 boeiers, 2 fregat-

ten, 1 kaagschip en 1 smalschip – gekroond door een helm met huismerk en afhangend lofwerk, daaronder een afhangende 

draperie met diverse opschriften betreffende de schenkers van de ramen, gedateerd 1679.’

JAN  JACOBS JAN  SIPKES ( ? )  ANDRIES  JANSEN  DUIJN

ANDRIES  LIEUWES DIRCK  MINNES EELKE / FOCKE  HAYES

DE RAMEN  IN  HET  SCHEEPVAARTMUSEUM  
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DE  AMELANDER  VLAG
Vijf van deze glazen hebben Hollum als opschrift en één met Nes 1679. Op de zee-

gaande schepen wordt de geel-blauwe Amelander vlag gevoerd. Ameland was immers 

een semi-onafhankelijke heerlijkheid, waarvan de neutraliteit zowel door Spanje (1630), 

Engeland (1652) als de Duitse keizer (1672) erkend was. Ze zijn daarmee de oudst be-

kende afbeeldingen van de Amelander vlag. De niet-zeegaande schepen, de kaag en een 

smalschip, voeren de Hollandse rood-wit-blauwe vlag.

Uit brieven tussen Het Scheepvaartmuseum en Rijksarchief Friesland te Leeuwarden (nu 

Tresoar), de eerste brief van hoofd onderzoek C.F.L. Paul is gedateerd 14 maart 1978 en 

het antwoord van archivaris D.P. de Vries op 17 maart 1978, blijkt dat er navraag gedaan 

is naar de eventuele band tussen de op de ramen genoemde personen en de zeevaart. 

Toen het archief daarop ontkennend antwoordde kocht het museum desondanks de 

ramen aan voor haar collectie. Er werd verondersteld dat op zijn minst enkele burge-

meesters ooit als commandeur gevaren zouden hebben. In 2000 werden twee ramen 

tijdelijk uitgeleend voor een expositie in Museum Sorgdrager in Hollum op Ameland.

HUISMERKEN
De ramen zijn slordig uit de kerk gesloopt en mede daardoor erg beschadigd. Met name de onderschriften van de bestuurs-

leden hebben er zwaar onder te lijden gehad. Uit een hoop scherven moesten de namen gereconstrueerd worden, wat een 

lastige klus moet zijn geweest. Bovenaan moeten huismerken op de helmen en onderaan namen gestaan hebben, zoals op 

diverse ramen ook nog wel te zien is. 

De omgekeerde 4 zie je veel in huismerken. De kans bestaat dat die huismerken niet met die namen overeen komen. Het is 

moeilijk om dat in archiefstukken te achterhalen, aangezien in die tijd mensen met een functie wel konden schrijven en vaak 

een handtekening gebruikten. Huismerken werden meestal gebruikt om eigendommen herkenbaar te maken.  

HET  ANTWERPSE  RAAM
Johanna Hermans uit Antwerpen werkt in het kader van de Opleiding Conservatie-

Restauratie glaskunst aan de Associatie Universiteit Antwerpen en was bezig met 

een vooronderzoek voor Professor J. Caen naar een glasraam uit Hollum (Ameland) 

gedateerd 1679 en afkomstig uit zijn privé-collectie. Dit raam was ooit aangekocht 

door de moeder van de Zwitserse antiquair Fritz Kummer, die het mogelijk ook bij de 

Parijse antiquair gekocht had. Toen Johanna Hermans medio februari 2013 contact 

opnam met het Scheepvaartmuseum Amsterdam, kwamen wij in contact met haar 

omdat conservator Sarah Bosmans ons inmiddels kende door de correspondentie 

over de ramen. Het raam vermeldt ogenschijnlijk de naam van Cornelis Jacobs maar 

duidelijk is dat het raampje midden-onder (met Jacobs) misplaatst is en daardoor 

niet in het beeld past. Tevens ontbreekt het middelste raampje, waarbij de anderen 

een scheepje als afbeelding hebben. 

Voor zover mogelijk hebben we extra informatie gezocht bij de namen die op de 

wapenglazen voorkomen. Zie daarvoor het overzicht bij dit artikel.

DE  REPLICA’S  VAN  1994
Opvallend is dat in 1994 de hervormde gemeente van Ameland geprobeerd heeft 

de ramen van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam over te nemen en dat het mu-

seum daar niet mee akkoord is gegaan. Daarop besloot de hervormde gemeente om 

dan maar replica’s van de zes gebrandschilderde ramen te laten maken! De Amelan-

der gemeente gaf daar een bijdrage voor. Ze riepen de hulp van broeder Aquino van 

Dijck uit Wolvega in om dit te verwezenlijken, (hij is inmiddels overleden, hoewel het 

bedrijf van die naam nog wel lijkt te bestaan). Aquino van Dijck had eerder in 1965 

ook drie gebrandschilderde ramen voor de Bonifatiuskapel in Dokkum vervaardigd. 

Het resultaat was een zestal nieuwe gebrandschilderde ramen die eind april 1994, bij het aantreden van de nieuwe predikant 

Paul Wansink, twee aan twee in de ramen achter het altaar te Hollum werden aangebracht. Vreemd genoeg verschillen de na-

men van de replica’s met de originelen die in het bezit van het Scheepvaartmuseum zijn. Men heeft namelijk op basis van het 

onderzoek van Arend Jan Hakman geprobeerd de juiste namen van de volmachten en burgemeesters te achterhalen. Daarbij 

heeft Hakman vooral de Recesboeken uit de periode 1678-1683 van het Nedergerecht Ameland geraadpleegd. 

Bij de restauratie in 1879 zijn volgens hem alle ramen verkocht. Hakman denkt dat de raampjes toen uit hun lood zijn gehaald 

waardoor de ramen later met het verkeerde onderschrift in elkaar zijn gezet. Tot slot zei hij dat de patriotten uit Nes en Friesland 

waarschijnlijk het feodale raam van de familie Van Cammingha uit de kerk zullen hebben gesloopt. Hollum was toen over het 

algemeen stadhouderlijk gezind. 

De namen op de replica’s in de hervormde kerk zijn op basis van Hakman zijn onderzoek samengesteld. De onderschriften op 

deze ramen zijn dus anders dan die van het Scheepvaartmuseum. Wij hebben in de lijst met namen op de wapenglazen nog 

een ‘Jan ...’ staan wat waarschijnlijk Jan Sipkes is. Hakman zei dat hij van 1669 tot 1676 old (oud) burgemeester was.
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NAMEN  IN  DE  KERK  VAN  HOLLUM
Opschrift: Eelke Pieters Saackma, old bur’n (burgemeester) tegenwoordig Kerkvoogd tot Hollum 1679

Aanvulling: Scheepje met Amelander vlaggen in geel-blauw. Eelcke Pieters, geboren rond 1626, afkomstig van Hollum en 

Pytie Tyebbedr afkomstig van Hollum. Bevestiging huwelijk op 6 januari 1651. Trouwregister Gerecht Ameland 1645-1655; 

kerkvoogd. D.P. de Vries noemde Saackma oud-burgemeester te Hollum. 

Opschrift: Dirck Jansen burgemeester volmagt tot Hollum 1679

Aanvulling: Scheepje met Amelander vlag in geel-blauw. In het register van kopers en verkopers 1677-1683 wordt een ‘Dirck 

Jansen en Ytske Gosses’ genoemd. 

Opschrift: Douwe Luiwes old burgemeester tot Nes Anno 1679

Aanvulling: Scheepje met Hollandse vlag in rood-wit-blauw. Hij is ook diaken van de NH kerk in Nes geweest en zijn vrouw was 

vermoedelijk Ymke Jacobs. Ze worden beide in het register van kopers en verkopers 1677-1683 genoemd. 

Opschrift: Hendrick Jacobs old volmagt diaken tot Hollum 1679

Aanvulling:  Scheepje met onduidelijke vlaggen.  Jacobs was in de periode 1654-1668 al burgemeester voor het dorp Hollum, 

aangezien hij in 1657 in het register van kopers en verkopers van die periode als ‘Hendrick Jacobs, burgem. protesteert’ genoemd 

wordt. 155v, 176, 29, 29v, 75, 78, 79, 106, 116 (Hendrik en vrouw). Op 16 januari 1670 werd hij door Rixt van Donia weer tot 

burgemeester benoemd. Als burgemeester: 106, 112, 124v, 126v. In hetzelfde register wordt hij een paar keer met zijn vrouw 

Tryntie Pieters genoemd en in de periode 1668-1677 staat: ’Hendrick Jacobs en Tryntie Pieters, Hollum Burgem’. 29 Tevens was hij 

stuurman van een galjoot. Tot slot wordt Hendrik Jacobs met zijn vrouw in hetzelfde register, maar dan in de periode 1677-

1683, als volmacht van Hollum genoemd. 

Opschrift: Heere Minnes, old volmagt tot Hollum 1679 en in 1680 rechter.

Aanvulling: Scheepje met Hollandse vlaggen in rood-wit-blauw. De Amelander Heere Minnes komt voor als schipper in de 

tolregisters van Elbing. Hij voer in 1685 met de ‘St. Jacob’ naar Elbing met als lading sinaasappels, citroenen, kastanjes en sprot-

ten. De retourvaart had Dordrecht als bestemming, waar hij pek en rogge af moest leveren. Heere Minnes trouwde met Grietje 

Gosses. Drie zoons van hen werden net als hun vader schipper: Gosse, Lourens en Arent Heeres Schol. Bron:  Texelse genealogie, 

Zeebrieven, via Pieter Jan en Tineke Borsch, Ameland.  

Opschrift: Foppe Hayes old Burgemeester tot Ballum 1679 

Aanvulling: Scheepje met onduidelijke vlag. Foppe Haaies Hellema, geboren rond 1627; 

Foppe Hayesz Hellema afkomstig van Hollum en Rinscke Aarriensdr Been afkomstig 

van Ballum. Bruidegom tekent ‘Hilma’. Bevestiging huwelijk op 17 mei 1652. Trouwreg-

ister Gerecht Ameland. D.P. de Vries noemde Foppe Hayes burgemeester van Hollum, 

ge-trouwd met Welmoed Claasdr. Plaatsnaam Ballum moet dus eigenlijk Hollum zijn. 

NAAM IN  RAAM  ANTWERPEN
Opschrift: Cornelik Jacobs, Burge maier en ouder ordig hollum gemeente hollum

Aanvulling: Middelste glas met scheepje ontbreekt. Glas met k Jacobs lijkt incorrect ge-

plaatst. Het woord ‘maier’ kan zowel ‘meester’ van burgemeester als ‘meier’ van duinmeier 

betekenen. Zij verzorgden voor de Heer van Ameland de duinen en schoten konijnen 

neer. De enige ‘Cornelis Jansen’ die in het register van kopers en verkopers 1677-1683 

voorkomt, is ‘Cornelis Jacobs en Engeltje Clases’. 

NAAM  IN  RAAM  ELDERS
Opschrift: Tjeerd Sijpts burgemeester en ouderling der gemeente Christi tot Nes Ao 1679 

Aanvulling: Tjeerd Siepts, burgemeester en ouderling, tot Nes. Zijn naam (‘Tjeerd 

Sypts’) staat in het register van kopers en verkopers van 1677-1683 zonder een ver-

melding van beroep of vrouw. (Zie afbeelding hiernaast uit boek Hakman).

Totaal 8 wapenglazen, waarvan in NH Kerk Hollum 1x Nes , 4x Hollum, 1x Ballum 

(moet Hollum zijn) en in Antwerpen 1x Hollum en elders 1x Nes.

NAMEN  IN  SCHEEPVAARTMUSEUM
Opschrift: Jan Jacobs, volm.(volmacht) 1679

Aanvulling: Scheepje met onduidelijke geel-blauwe vlaggen. Jan Jacobs, geboren rond 1605, afkomstig van Hollum en Tjiam 

Tiebbes afkomstig van Hollum Bevestiging huwelijk op 29 december 1630. Trouwregister Gerecht Ameland 1627-1634 In het 

register van kopers en verkopers van 1677-1683 staat een ‘Jan Jacobs en Tjam Tjebbes, erven te Hollum’. 

Opschrift: Jan ... old burgemeester old burgemeester ..woordig ... tot Hollum Ao 1679

Aanvulling: Scheepje met onduidelijke geel-blauwe vlaggen. Mogelijk Jan Sipkes, burgemeester. Middelste glaasje in naam lijkt 

incorrect geplaatst.

TJEERD  SIJPTS

VERBLIJFPLAATS  VAN  DIT  RAAM  ONBEKEND
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Opschrift: Andries Jansen Duijn meester volmagt tot ...er Ao 1679

Aanvulling: Scheepje met Amelander vlag in geel-blauw en Hollandse 

vlag in rood-wit-blauw. Andries Jans, geboren rond 1639. Andrys Jans-

sen afkomstig van Hollum en Eicken Sickes afkomstig van Buren. Beves-

tiging huwelijk op 12 juni 1664. Trouw-register Gerecht Ameland 1655-

1669. Glaasje met ‘Duijn’ lijkt hier incorrect geplaatst. Als dit glaasje voor 

‘maier’ van Cornelis Jacobs (zie hieronder bij Antwerpen) wordt gep-

laatst, krijg je ‘duinmaier’, wat logischer lijkt.

Opschrift: Andries Luiwes old burgemeester tot Nes Anno 1679

Aanvulling: Scheepje met Hollandse vlag in rood-wit-blauw.  Mogelijk Andries Lieuwes, burgemeester.

Opschrift: Dirck Minnes old vol ... meester  ..dig diaken kerck m Ao… tot 1679

Aanvulling: Scheepje met Amelander vlag in geel-blauw en Hollandse vlag in rood-wit-blauw. Middelste glas met Minnes lijkt 

incorrect geplaatst.

Opschrift: Eelke of Focke Hayes old ... van Hollum 1679

Aanvulling: Scheepje met onduidelijke vlag.

Totaal in collectie Scheepvaartmuseum Amsterdam 6 wapenglazen, waarvan 4x Hollum, 1x Nes, 1x onbekend

NAMENRECONSTRUCTIES  HAKMAN 
Opschrift: Freerk Reyners  lijfsc (chirurgijn?)  tot Nes

Aanvulling: Freerck Reynners afkomstig van Nes en Mettie Beerns afkomstig van Nes. Bevestiging huwelijk op 17 november 1669. 

Bron: Trouwregister Gerecht Ameland 1669-1703, DTB 48

Opschrift: Anne Wiarda old burgemeester tot Nes Anno 1679

Aanvulling: Mogelijk: Anne Annes Wiarda afkomstig van Nes (Ameland) en Dieuke Cornelis afkomstig van Ternaard. Bevestiging 

huwelijk op 8 juni 1656 in Ternaard.

Opschrift: Roelof Jacobs, burgemeester Ao 1679 was 

in 1682 rechter en in 1695 volmacht.

Roelof Jacobs wordt in het register van kopers 

en verkopers van 1677-1683 met zijn naam en 

daarachter ‘burgem.’ vermeld.  Mogelijk was hij met 

Trijn Annis getrouwd. 

Opschrift: Jan Hendriks Fuiring en tegenwoordig 

kerkvooghd Ao 1679

Zijn naam wordt ook in het register van kopers en 

verkopers 1677-1683 genoemd maar zonder een 

vermelding van beroep of vrouw. 

OOIT  HERENIGD? 
Het zou mooi zijn als in de komende jaren nog 

meer originele ramen tevoorschijn komen. Met 

de toenemende digitalisering en het gemak van 

zoeken via internet zou dat best kunnen. Vooral de 

ramen uit Ballum en Nes lijken we nog te missen. 

Idealiter worden ze alle ooit herenigd in de kerk 

van Hollum op Ameland!

BRONNEN 

- Hakman, A.J.A.C. De gebrandschilderde ramen van de hervormde kerk in Hollum op Ameland, Hollum: St. “De Ouwe Pôlle”, 1995.  

  Mondelinge toelichting van Hakman in juli 2013. 

- Jaarverslag van Vereniging Scheepvaartmuseum Amsterdam over 1978/1979.

- ‘Kerkramen Hollum in ere hersteld’, Leeuwarder Courant van 28 april 1994

- Recesboeken Nedergerecht Ameland, 1678-1683, Tresoar. Transcriptie via Reinder Tolsma.

- Maritiemdigitaal.nl, waarop een groot deel van de collectie van Scheepvaartmuseum Amsterdam wordt beschreven, bevat 

  ogenschijnlijk geen ramen van de NH kerk Hollum. Bij navraag via Henk Dessens en Sarah Bosmans bleek dit echter toch het

   geval, en wel onder inventarisnummers A.4962(01) t/m A.4962(06). Dit zestal ramen wordt beschreven met scheepstype maar 

   zonder namen en afbeelding. De zes ramen staan ook vermeld, en in zwart/wit afgebeeld, op de site van het Fries Scheepvaart-  

  museum te Sneek. Deze heeft ze echter niet in de collectie! De ramen met hun teksten zijn inmiddels wel opgenomen in de 

  database van Hessel de Walle op www.walmar.nl/inscripties.asp

tijd van regenten en vorsten
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WIE  WAS  ROODBAARD?
Rondom in Friesland komen we Roodbaard tuinen tegen. Hij heeft er meer 

dan vijftig ontworpen. Maar wie was eigenlijk Lucas Pieter Roodbaard? 

Hij werd op 20 januari 1782 te Rolde geboren als zoon van hovenier Pieter 

Harmens Roodbaard en Hillegien Lucas Enting. Hij overleed op 23 mei 

1851 te Leeuwarden en werd op de begraafplaats aan de Spanjaardslaan 

te Leeuwarden begraven. Sind 20 mei 1995 heeft hij daar een nieuw graf-

monument. Het bijzondere is, dat hij begraven is op het kerkhof dat hij 

zelf ontworpen heeft. 

Omdat zijn vader ook hovenier was, zal hij wel veel van hem geleerd heb-

ben. De theoretische kennis haalde hij veel uit boeken. Hij  ontwikkelde 

wel  een geheel eigen stijl.  Verder is over zijn leerperiode weinig bekend. 

Hij woonde eerst in Groningen, waar hij op 24 december 1813 trouwde 

met Hillegien Deddes, een schippersdochter, geboren in Veendam en 

overleden op 16 maart 1847 te Leeuwarden. Ze woonden tot 1824 in 

Groningen, waarna ze vertrokken naar Leeuwarden. Roodbaard had ook 

andere beroepen, namelijk tapper (herbergier), en van 1814 tot 1823 was 

hij portretschilder. Hij woonde in 1813 en 1814 te Amsterdam, omdat hij 

daar exposities had van zijn werk. 

ZIJN  KINDEREN
Hoe zag het gezin eruit? Ze kregen 7 kinderen, namelijk:

1. Hilda        10-03-1814 te Groningen

         21-02-1821 te Groningen

2. Johanna       26-03-1816 te Groningen

3. Pieter Herman       02-05-1818 te Groningen

     10-04-1821 te Groningen

4. Martha Hermanna      23-07-1820 te Groningen

         25-03-1821 te Groningen

5. Pieter Herman       07-07-1822 te Groningen

6. Herman Deddes      09-07-1824 te Groningen

     12-04-1843 te St. Oedenrode

7. Hilda Martha       05-10-1827 te Leeuwarden

     18-05-1830 te Leeuwarden

ROODBAARD TUINEN
door  JAN  DE  JAGER  
            

LUCAS  PIETER  ROODBAARD
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ZIJN  TUINONTWERPEN
Het eerste tuinontwerp wat Roodbaard maakte, was voor de familie 

Buma te Leeuwarden. Hij maakte een ontwerp voor hun buitenplaats 

(Borniastate) te Weidum, maar in 1864 is dit alweer teniet gedaan. In 

1820 deed hij mee aan een prijsvraag om invulling te geven aan het 

Noorderbastion;  dit is de Prinsentuin. Uit de twee inzendingen werd die 

van Roodbaard gekozen. Hij ging hierbij uit van een vijverpartij met daar-

omheen golvende contouren. Hij had er slingerende paden ingetekend, 

met boonvormige perken met heestergroepen en bomen. 

In 1829 kreeg hij van de gemeente Leeuwarden opdracht om een ontwerp te leveren voor een begraafplaats. Het werd de eerste 

begraafplaats buiten de wallen. Het werd een parkachtig geheel met de huisjes van architect I. Warnsinck en een toegangshek 

van J van der Wielen. Door deze ontwerpen kreeg hij meer aanzien bij de adel en leverde hem veel nieuw werk op. Zo ont-

wierp hij vele tuinen, onder anderen: Stania State te Oenkerk, De Klinze te Oudkerk, Vijversburg te Rijperkerk en Fogelzangstate 

te  Veenklooster. Deze vier tuinen zijn nog steeds toegankelijk. Ook ontwierp hij kleinere tuinen, zoals de notaristuin te Kollum. 

Maar ook verderop in de provincie Friesland zijn zijn tuinen te vinden, zoals de pas gerestaureerde tuinen van Roptastate te 

Wijnaldum en van Epemastate te IJsbrechtum. Verder vinden we Roodbaardtuinen te Oranjewoud, onder anderen Oranjestein. 

ROODBAARDS  NAKOMELINGEN
Dit was in het kort het leven van Roodbaard, maar bij mij bleef de vraag: zijn er nog nakomelingen van Roodbaard? Over zijn 

zijn zoon Pieter Herman kon ik niets vinden. Wel over zijn dochter Johanna, wat hieronder volgt. De andere kinderen zijn reeds 

jong overleden, zoals uit de sterfdata blijkt.

Johanna Roodbaard  26 maart 1816 te Groningen, trouwt op 25 

mei 1850 te Leeuwarden met Gerard Wilhelm van den Berg 1823 te      

Deventer en  04-06-1891 te Leeuwarden, zoon van Gerrit van den 

Berg  en Anna Velhorst. (Gerard van den Berg  hertrouwt met Froukje 

Groenwoudt)

Uit het huwelijk met Johanna de volgende kinderen:

1. Anna Hilda     12 maart 1851 te Oosternijkerk

   31 augustus 1867 te Oosternijkerk

2. Hilda Lucia   07 juli 1852 te Oosternijkerk (zie hieronder)

3. Gerrit        24-10-1853 te Oosternijkerk  (niets over te vinden)

4. Lukas Pieter      09 oktober 1855 te Oosternijkerk

   08-06-1887 aan boord Z.M. stoomschip ONRUST

Hilda Lucia van den Berg huwt op 16 juli 1877 te Aengwirden met Vitus 

Jacobus Bruinsma 1850 te Leeuwarden, zoon van Annastatius Jose-

phus Bruinsma en Johanna Maria Metz. Van hen zijn geen kinderen 

bekend, waarmee waarschijnlijk deze tak van de familie Roodbaard uit-

gestorven is.

BRONNEN
www.tresoar.nl

www.genlias.nl

www.wikipedia.nl

www.dodenakkers.nl

http://zoeken.nai.nl/cis/persoon/4144G
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SFEERFOTO’S  EN  INFORMATIEPANEEL  IN  DE  ROODBAARD-

TUIN  VAN  STANIA-STATE  IN  OENKERK

FOTO’S:  JAN  DE  JAGER

tijd van burgers en stoommachines
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OMDAT  IK  ME  MEER  FRIES  VOEL 
De provinciegrens tussen Groningen en Friesland liep (tot de herindeling  

in 1993) dwars door het dorp Stroobos heen. Nog net aan de Groningse 

kant werd op 21 december 1907 de schrijver Garmt Stuiveling geboren.  

Zijn geboortehuis stond aan de Groningerstreek 12 in Stroobos. Hij  was 

een zoon van Pieter Stuiveling en Johanna Rebekka Tiel. Hij werd door 

zijn ouders vernoemd naar grootvader Garmt Stuiveling, een kleine 

boer uit Stroobos. Opa Garmt was een veelzijdig man. Behalve boer was 

hij ook meubelmaker, winkelier, brievenbesteller en eigenaar van een 

‘jachtweide’ of herberg en hoewel hij alleen maar lager onderwijs geno-

ten had,  werd  hij mettertijd secretaris van drie waterschappen, wat hij 

tot op hoge leeftijd zou blijven.

Er zijn diverse bewijzen voor, dat deze schrijver zich vooral Fries voelde. 

Tijdens een interview in 1972 zei hij daarover: “Ik ben helemaal geen Gro-

ninger. Dat strijkt me volslagen tegen de haren in! Ik ben bij toeval in Stroobos 

geboren, omdat mijn vader geen woning kon krijgen in Buitenpost, waar hij 

leraar was geworden. Zo komt het dat ik honderd meter van de Friese grens 

werd geboren, op enkele meters van het huis van mijn grootvader. Ik vind 

dat ik aan de verkeerde kant werd geboren, omdat ik me meer Fries voel.”

BESTE  HERINNERINGEN
Pieter Stuiveling en Johanna Rebekka Tiel bleven niet lang in Stroobos wonen. Enkele maanden na de geboorte van Garmt 

Stuiveling junior verhuisden ze naar het Friese Buitenpost, waar Garmt de eerste 24 jaar van zijn leven zou doorbrengen aan de 

Voorstraat 46 en 48. 

De beste herinneringen had hij aan de woning aan de Voorstraat 46. Een eigenaardig huis met zes buitendeuren en meer dan 

twintig benedenramen, dat volgens Garmt  “kon wedijveren met gebouwen uit het koloniale Java”, maar bovenal een heerlijke 

tuin bezat met slingerpaden, hoog opgaande bomen, een klein heuveltje en een uitgebreide moestuin. Een sterke herinnering 

had hij ook aan de zondagmiddagwandelingen naar het Paradyske. Zijn vader Pieter Stuiveling was in Buitenpost hoofd van de 

openbare school. Later werd hij directeur van de plaatselijke Normaalschool, waar aanstaande onderwijzers werden opgeleid. 

Zijn jeugd verliep niet al te voorspoedig, want Garmt Stuiveling was zwak en vaak ziek. Door zijn veelvuldige bedlegerigheid 

werd het lezen zijn voornaamste bezigheid, en dat zou altijd zo blijven. Hij volgde de HBS en studeerde Nederlandse letteren 

in Groningen. Hij promoveerde cum laude in 1934. Van 1932 tot 1934 werkte hij als dienstweigeraar bij het Centraal Bureau 

voor de Statistiek. Stuiveling was actief in de sociaal-democratische beweging en in de vredesbeweging. Hij debuteerde in 

1931 met ‘Elementen’, een bundel socialistisch getinte verzen en natuurgedichten. 

ER  HEERSTE  ERNST
Op 29 augustus 1935 trouwde hij met jonkvrouw Mathilde (roepnaam: Thilde) van Vierssen Trip. Zij hadden elkaar in de col-

legebanken leren kennen.  Ze verhuisden naar Hilversum. Zijn vrouw, een afgestudeerde neerlandica, publiceerde daar onder 

het pseudoniem Merijn Trip, onder andere in ‘De Vlaamse Gids’. 

Zij kregen een zoon en drie dochters. In een interview in  ‘Intermediair’  omschreef zijn dochter Saskia Stuiveling, president van 

de Algemene Rekenkamer, de sfeer thuis als vrij serieus:  Er heerste ernst bij ons thuis. Als ik de popzender Radio Luxemburg opzette, 

zo zacht dat ik het zelf nauwelijks hoorde, werd dat al ervaren als inbreuk op de levenssfeer in huis.

Van 1935 tot 1958 was Garmt Stuiveling leraar aan het Nieuwe Lyceum in Hilversum. Van 1939 tot 1946 was hij ook privaat-

docent voor de moderne Nederlandse letteren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1951 werd hij buitengewoon hoogleraar 

taalbeheersing aan de Universiteit van Amsterdam.  
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DE  FRIESE  WORTELS  

VAN  GARMT  STUIVELING door  KLAAS  PERA

            

GARMT  STUIVELING  1907 - 1985

LENTEDAG
De lentedag is puur en duizelend

van licht en schoonheid op de landen,

en zonnegoud vergruizelend

over mijn hoofd en handen.

(uit de bundel ‘Elementen’)



DE  FRIESE  VLAG  UIT 
Van 1956 tot 1972 was hij hier hoogleraar Nederlandse letterkunde. Van 1946 tot 1962 was Garmt Stuiveling voor de PvdA lid 

van de gemeenteraad van Hilversum. Hij verzorgde de wetenschappelijke standaarduitgave van diverse 19e-eeuwse schrijvers 

(onder anderen Gorter, Multatuli, Perk en Couperus). Garmt Stuiveling was zeer actief in de literaire wereld. Zo was hij voorzitter 

van het Multatuli Genootschap (tot 1982), voorzitter van de Henriëtte Roland Holst Stichting, voorzitter van de Vereniging van 

Letterkundigen (1957-1972), lid van de Raad voor de Kunst, vice-voorzitter van ‘Federatie’, vice-voorzitter van het Fonds voor de 

letteren. Hij was mede-oprichter en lid van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond en literair criticus voor de VARA. 

Garmt Stuiveling werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, officier in de Kroonorde van België en buitenlands 

erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie. 

Zijn streek van herkomst zou hij nog eens terugzien. Op 21 februari 1985 volgde hij via de televisie ontroerd de Elfstedentocht 

en zag daar de beelden van zijn vertrouwde provincie, beelden van levensvreugde tegen de achtergrond van een winters 

landschap. Buiten liet hij de Friese vlag uitsteken. Enkele maanden later, op de elfde mei 1985, overleed hij te Hilversum aan een 

slopende ziekte.

BRONNEN
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Garmt_Stuiveling

- http://www.genealogieonline.nl/stamboom-helmantel/I13029.php

- http://www.schrijversinfo.nl/stuivelinggarmt.html

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Stroobos_%28Friesland%29

- http://www.binnenbuitenpost.nl/bibu/artikelenverzameling/

   klimindepen/garmtstuiveling.html

- http://books.google.nl/books

- http://nederl.blogspot.nl/2010/05/thilde-stuiveling-overleden.html

- http://www.vuconnected.nl/programma/saskia-stuiveling-tijd-voor

  -vernieuwing

- http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003198601_01/

- http://www.dbnl.org/tekst/flor007tenh08_01/flor007tenh08_01_0003.php
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tijd van televisie en computer

DE  GRONINGERSTREEK  TE  STROOBOS ROND  1950,  MET  TWEEDE  HUIS  RECHTS EN  IN  INZET  HET  GEBOORTEHUIS  VAN  GARMT  STUIVELING
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DE  WERELDREIZEN  VAN

OUDTANTE  MATHILDA 
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DE KOFFER VAN MATHILDE

WERELDREIZEN
Mathilde en Ludwig Bach wonen in een grote villa in Rosario, Argentinië. 

Zij krijgen één kind, Ludvig Martinus. Maar deze sterft in 1900 op eenjarige 

leeftijd. In een Friese krant wordt een advertentie gezet, zodat vrienden en 

bekenden hier ook op de hoogte zijn. Het verdriet is zo groot, dat zij niet 

op deze plaats willen blijven. In 1902 verkopen zij hun twee grote huizen 

in Rosario, met alles erin. De verkoopfolders met inboedellijsten heb ik 

nog. Niet te geloven wat een luxe. 

Daarna gaan zij reizen. Als wij in de vakantie gaan reizen boeken we 

voor enkele weken een hotel of, als er een prijs is gewonnen, een 

grote cruise. Maar Ludwig is een zeer rijke reder en heeft overal zijn 

connecties. Zijn hoofdkantoor is in Hamburg. Maar blijkbaar komt 

het geld ook wel binnen als hij daar niet zelf aanwezig is. Mathilde en 

Ludwig zullen hun hele verdere leven reizen, over de hele wereld. 

Ik had de verhalen daarvan wel eens gehoord, maar zoiets kun je je 

haast niet voorstellen. Pas toen ik de koff er van tante Mathilde van 

mijn moeders zolder haalde en alles eens goed ging bekijken en lezen 

realiseerde ik me wat het eigenlijk betekende. Albums vol ansichtkaarten, boekjes, foto ‘s en plakboeken met ingeplak-

te krantenartikelen over scheepsberichten, schoonheidsmiddeltjes en allerlei interessante zaken. In het Duits, Deens, 

Spaans, Engels en Nederlands en in haar jeugd heeft ze natuurlijk Fries gesproken. Dus ze kon in zes talen communiceren!

Ze maken heel wat cruises: naar Zuid-Afrika, Dar-es-Salaam, Marokko, Egypte, Tanger,  Spanje, Portugal, Rhodes, Jeruzalem, Ma-

deira, Canada en het Amazone-gebied. Ook zijn ze jarenlang in het Verre Oosten, in Australië, Indië en Japan. Op de stoomschepen 

zijn de hutten ruim en er is van alles te doen. Vaak is er een eigen kapper, dokter en een eigen muziekgezelschap. En ik heb zelfs 

foto’s een tennisbaantje en kindercreche. Met een uitgebreid programma worden de gasten beziggehouden. Ook aan de wal 

wonen ze niet meer in een huis, maar kortere of langere periodes in een hotel. Dan wel altijd het beste hotel, liefst in het midden 

van de stad. Daarom bestaan veel van deze hotels nog steeds. In Europa zijn ze geregeld in Kopenhagen, in het geboorteland van 

Ludwig. Maar ook in Hamburg, Berlijn, Wenen, Dresden, Venetië, San Remo, Londen en München. Voor de wintersport gaan ze 

naar Merano en als ze wat ouder worden gaan ze vaak küren in Bad Wildungen en Bad Pyrmont. 

EEN  LEVEN  VOL  TEGENSTELLINGEN
Ludvig overlijdt in Hamburg 1 februari 1937. Mathilde is diep in de rouw. 

Het jaar daarop betrekt ze eindelijk een normaal huis in Leiden. In een 

nieuw dubbel woonhuis woont ze op de eerste verdieping. Haar broer 

Jan Bouta, die politieagent is, woont beneden met vrouw Siepkje van 

der Zee en kinderen Minne, Wim en Hilde. Maar ook dan gaat ze veel op 

reis. Ze bezoekt haar zus in Argentinië en ze neemt haar neven Minne en 

Wim mee op een reis naar Italië. Wat een belevenis voor die jongens, die 

dan 17 en 19 jaar zijn. Alleen maakt ze haar laatste cruise, over de Middel-

landse Zee. Het burgerleven in Leiden is echter zo anders dan Mathilde 

gewend is. In 1939 verlaat ze dan ook het huis en gaat in Kopenhagen in 

het Palacehotel wonen tot haar dood op 6 december 1945. Ook dat hotel 

bestaat nog. 

Tjeerdtje Minnes Bouta uit Nes, een heel bijzondere Friezin, met een leven 

vol tegenstellingen. Haar kapitaal is nooit bij de familie terechtgekomen. 

Naar zeggen geconfi sceerd na de oorlog. Wat ons rest is de koff er met 

persoonlijke zaken. Met daarin interessante vondsten uit haar leven en de 

plaatsen waar zij is geweest. 

wordt vervolgd

door  HILDA BOUTA
     

Van mijn opa ‘s oudste zuster heb ik een grote dikleren koff er geërfd. Die zit vol met herinneringen aan haar avontuurlijke 

leven. Mijn oudtante Mathilde ( geboren in Nes in 1876, overleden in Kopenhagen in 1945 ) is de hele wereld rondgereisd. 

Nu is dat niets bijzonders , maar in haar tijd wel...   
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BIJZONDERE  FAMILIE  DE  VRIES:  EEN  AANVULLING
In De Sneuper nummer 109 van maart 2013 werd de vraag gesteld waarom het boek open moest blijven staan om te weten 

of Convooijmeester Hendrik Johannes de Vries dood was (22-08-1789). De diaconie van Holwerd twijfelde, want was deze 

Hendrik nu wel of niet overleden? Vanaf 14 september 1783 doet de diaconie van de Herv. kerk van Holwerd betalingen voor 

de zonen Johannes, Gosling en Jan. Deze betalingen stoppen ten tijde van de verzending van de doodbrief in 1789.

FEITEN  EN  HYPOTHESES
Op 28 sept 1781 is er een betaling voor een rotting in Holwerd. Een rotting was de huur van een graf voor de tijd van 10 jaar. 

Mogelijk betrof het een verlenging voor het graf van Hendrik zijn eerste vrouw die voor 1771 overleden moet zijn. 12 mei 1783, 

begraven een kind van Henricus de Vries op het Oldehoofsterkerkhof. Mogelijk het zoontje Klaas. 28 mei 1783, begraven de 

echtgenote van Henricus de Vries. Mogelijk zijn tweede vrouw.

Hiervan uitgaande zou het betekenen dat het overlijden van Hendrikus zijn eerste en tweede vrouw en zijn jongste zoontje 

bekend zijn. Het zou kunnen dat Hendrik de Vries in 1783 met vrouw, twee oudste dochters en het jongst zoontje Holwerd ver-

laten heeft en naar Leeuwarden is gegaan. De drie andere jongen blijven onder de hoede van de diaconie in Holwerd achter. 

In Leeuwarden zouden dan al snel zijn vrouw en het zoontje overleden zijn. Dochter Johanna overlijdt in 1836 ongehuwd in 

Leeuwarden. Oudste dochter Janneke de Vries gaat in Noord-Brabant wonen met de schoolmeester Andries Kemp die ver-

moedelijk uit Leeuwarden afkomstig is. Hun huwelijksdatum en -plaats zijn tot nu toe onbekend.

Andries Kemp en Janneke de Vries in Enschot bij Tilburg:

Dirk Kemp  Doop 01-02-1790 Oisterwijk  (nederduits-geref. gem)

Henricus Kemp  Doop 01-05-1791 Oisterwijk  (overleden 24-08-1791)

Henrica Kemp  Doop 07-04-1793 Oisterwijk

Johannes Kemp  Doop 10-05-1794 Oisterwijk

Vader Andries Kemps overlijdt op 6 juli 1797 in Enschot en is volgens het 

DTB register huisman die vrouw en drie kinderen nalaat. 

Moeder Janneke is in verwachting en gaat met haar drie kinderen naar 

Leeuwarden, waar dochter Anna geboren wordt en vermoedelijk kort 

daarna overlijdt.  Geb. 19 februari 1798, ged. 23 maart 1798 in Leeuwar-

den Anna Elisabeth d.v. Andries Kemp en Janneke de Vries Leeuwarden 

overlijden / begraven 22 april 1798 Begraven: een kind van Janneke de 

Vries op het Oldehoofsterkerkhof.

Janneke keert voor korte tijd terug naar Holwerd en overlijdt in 1845 in 

Leeuwarden. Diaconie Ned Herv kerk te Holwerd: 19 febr. 1804 Betaald 

aan Janneke de Vries tot onderstand. 8 maart 1806 Onkosten wegens een 

reis na Leeuwarden en Dokkum voor Janneke de Vries.

DE LAATSTE STROHALM
Zoekende in de registers van de VOC komt er vier maal een Hendrikus de Vries uit Leeuwarden voorbij, die qua vertrek en 

aankomst in aanmerking zou kunnen komen. Het vertrek van het schip zou na de begrafenissen van 1783 in Leeuwarden     

moeten zijn geweest en de aankomst voor het verzenden van de doodbrief van 1789.

Schip              Datum in dienst Datum uit dienst   Reden uit dienst en waar    Aankomst schip      Terug in Nederland

Doggersbank    23-12-1783 08-01-1785   Overleden       21-08-1784 in Ceylon         02-09-1785

Pollux             30-10-1784 00-00-1784   Absent bij afvaart in Nedl.   20-06-1785 in Batavia           21-08-1786

Parel             12-12-1784 08-07-1786   Overleden in Azië      24-09-1785 in Batavia       ca. aug. 1787

Zoutman           19-10-1785 06-08-1786   Overleden       27-05-1786 in Batavia        23-08-1787

Een Hendricus de Vries deserteerde al op voorhand van de Pollux, zodat er drie schepen overblijven. Op al deze schepen 

is een Hendricus de Vries uit Leeuwarden overleden. Monsterde onze convooijmeester uit Holwerd aan als soldaat? Deze 

vraag blijft onbeantwoord. Ook nu moet het boek open blijven staan om te weten of Hendrik de Vries dood was...

BIJZONDERE FAMILIE DE VRIES

DIACONIEREKENINGEN  
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 aard van de aan hen verleende steun. In dit artikel geen afgeronde genealogie, maar met 

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

BOEK  MET  AFBEELDING  VOC-SCHIP
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HET  NOORDEN

ONTSLUITING VAN

door  LAMMERT  DE   HOOP
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DE  EERSTE  ONTSLUITING
Een kapeltoerist vertelde onlangs over haar ontdekking van Dokkum in 

het paleis van Filips II in Madrid. Onze protestantse voorvaders vochten 

met deze zwaar katholieke vorst de 80-jarige oorlog uit. Op vroeg-

Middeleeuwse kaarten van zijn Europese rijk zijn in de Lage landen 

maar twee plaatsnamen te bekennen: Utrecht en... Dokkum. Nog geen 

sprake van Amsterdam, Haarlem of Middelburg, laat staan Groningen

of Leeuwarden. De Hollandse, Zeeuwse en Friese handelssteden komen 

pas eeuwen later in beeld. De bisschopszetel Utrecht staat op de funda-

menten van vestigingsplaatsen uit de Romeinse tijd. 

Dokkum staat sinds 754 op de Europese kaart als de martelaarsplek van 

de heilige Bonifatius. De enige Nederlandse stad, ontstaan door het 

toeval van een historische moord. De pelgrimsfunctie in het noorden 

creëerde een trekpleister in moeilijk toegankelijk waddenland. Het ha-

ventje aan de Wadden groeide uit tot een bestuurlijk en economisch 

centrum.  De eerste ontsluiting van het noorden begon met een hoger 

geestelijk doel. 

ARRUM  DOKKUM
Dokkum worstelt regelmatig met haar perifere ligging, op afstand van de economische centra elders. De Centrale As is de 

meest recente poging om economisch verkeer weer deze kant op te krijgen. Zal het werken? Laten we het hopen. Toen haar 

succesvolle zeeverbinding verzandde, besloot Dokkum eerder om haar geld te stoppen in een dramatische ontsluitingsroute:  

het graven van de Trekvaart in oostelijke richting om aan te  haken bij de groei van  Groningen.  Een misser bleek achteraf, want 

de binnenvaart als slagader van handel en economie werd ingehaald door het wegvervoer. De stad was intussen blut, ‘Arrum 

Dokkum’ het gevolg van een veelbelovend project.    

RIJK  PLATTELAND
Terwijl de Centrale As in aanbouw is, zit Dokkum / Dongeradeel opnieuw op zwart zaad. Niet als enige overigens en er zijn 

meer oorzaken dan de bijdrage aan een provinciale verkeersader. Brengt aanleg van infrastructuur de oplossing voor krimp en 

nieuwe bloei? De eerste ontsluiting van het Noorden, 754 na Christus, was een succesvolle combinatie van toeval en inspiratie: 

de dood van een beroemde Europeaan-martelaar en ontwikkeling op eigen kracht van een zeehaven met de beschikking over 

veel zoetwater in onbedijkt zilt / zout gebied. Na Bonifatius kwamen vele kloosterlingen naar het noorden om met kennis en 

inventiviteit veenmoerassen en zeeklei in cultuur te brengen. Cisterciënzers van Claercamp bij Rinsumageest bijvoorbeeld, 

exploiteerden turf in de Wouden als fossiele brand-

stof, werkten mee aan dijk- en sluisbeheer en in-

troduceerden als eersten de baksteenindustrie in 

Nederland. Rijk platteland bij de stad. 

HOGERE  MOTIEVEN
Naast de toekomstige snelweg van de Centrale As 

is voor de ‘slow tourist’ ook de oude handelsroute 

van het Kloosterpad 1453 als verbindingsweg 

Drachten-Burgum-Dokkum nog te beleven. Een 

nieuw ‘Wirtschaftswunder‘ bij Dokkum zal niet 

alleen een kwestie van infrastructuur zijn.  

Er moeten ‘hogere motieven’ in het spel zijn 

om de trek naar het noorden te maken;   gun-

stige omstandigheden, die inspireren om 

met kind en partner daar te blijven werken. 

Duurzaam economisch succes gaat niet 

zonder spirituele bronnen.

NETKAART  1562  JACOB  VAN  DEVENTER  MADRID

ROUTEKAART  2013  CENTRALE  AS

BONIFATIUSBEELDEN  
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DE  DORPSWAPENS  VAN 
door  RUDOLF  J.  BROERSMA

tekenaar Fryske Rie foar Heraldyk
BORNWIRD  &  BRANTGUM

BORNWIRD
In het dorp, ten oosten van de kerk, heeft de 

Minnoltsma State gestaan, die in de eerste 

helft van de 16de eeuw werd bewoond door 

Sytse van Aylva en Luts Minnoltsma.  Aylva (van 

Bornwird) voerde als wapen een zilveren lelie 

in het groen. Deze lelie is gebruikt voor het 

dorpswapen en de vlag. 

De basiskleuren van het dorpswapen, zilver 

(wit) en blauw, zijn ontleend aan het wapen

van de gemeente Westdongeradeel, waar-

naar ook de schuindeling van wapen en vlag 

verwijst. Het rood en zilver (wit) zijn ontleend aan het wapen van het 

Utrechtse Oud-bisdom (Het Sticht), dat een zilveren kruis op rood als 

wapen voert, zoals nog te zien is in het provinciewapen van Utrecht als 

1e en 4e kwartier. De verwijzing herinnert aan de oorkonde 

van 1374, waarin gesproken wordt over de kapel van Bawert. 

De abt van Dokkum doet daarbij afstand van de jurisdictie 

over een aantal kerken en kapellen uit het bezit van de ab-

dij ten behoeve van de proost van Oudmunster te Utrecht. 

Het rood en wit kan tevens gezien worden als een verwij-

zing naar het wapen van Oostergo, dat twee zilveren dwars-

balken in rood heeft. 

De vlag is een exacte afspiegeling van het dorpswapen.

BRANTGUM
De rode schuinbalk vormt een verwijzing naar de golvende schuinbalk in het 

wapen van de voormalige gemeente Westdongeradeel, maar verwijst ook 

naar de weg Dokkum – Holwerd, die van zuidoost naar noordwest loopt en 

Brantgum in tweeën deelt.

Bij Brantgum stond de Rennerda State, waarover weinig meer bekend is. De 

lelie in het dorpswapen is afkomstig uit het familiewapen Rinnerda of Renner-

da (een van de varianten in B.F.W. von Brucken Fock, Friese Familiewapens, 

blz. 76), waarvan de kleur en metaal rood en zilver, de hoofdkleuren van het 

dorpswapen bepaalden. Het rad verwijst naar Sint Catharina, die hier net als in 

Aalsum de kerkpatroon is. 

Het penseel is in het wapen opgenomen ter 

herinnering aan de schilder Ids Wiersma, die 

op 21 juni 1878 te Brantgum is geboren. Van-

wege het 135e geboortejaar van Ids Wiersma 

werd in juni van dit jaar een expositie van zijn 

werk ingericht in het dorpshuis. Het penseel is 

met de steel naar beneden gericht geplaatst,

 omdat een schilder met olieverfkwast naar 

boven werkt. 

De vlag is een vereenvoudigde afl eiding van 

het wapen.

BORNWIRD

  BRANTGUM IDS  WIERSMA
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Wat hebben Gerris Adis, Pieter Botis, Cornelis Dircks, Minne Douwesz, Wapke  Eelkens, Hendrik Foppis, Piers Jelles, Cornelis 

Cornelisz de Jongh, Jan Jurjaensz Rosée, Zelis Pietersz Kouwenhoven, Hendrik Jacobsen Nagtegael, Jacob Gersz Nagtegael, Jan 

Nobel, Arent Heeres Schol, Lourens Heere Schol, Geert Sips en Eelcke Spanjaert met elkaar gemeen? 

Het eenvoudige antwoord is: ze komen allemaal van Ameland, maar het wat minder voor de hand liggende antwoord luidt: 

ze voeren met een groot aantal anderen in konvooi naar de Oostzee in 1713.

SONT  TOLREGISTER  1713
Op 18 april verzamelden de deelnemers aan het konvooi zich op de rede van Texel. Daar kregen ze instructies om als een 

georganiseerde groep naar de Oostzee te varen. Een complete lijst van deelnemers aan dit konvooi is te vinden in het Stads-

archief van Amsterdam. Op die lijst zien we ook dat het gezelschap op 3 mei 1713 in zee is gestoken. Uit de Sont Tolregisters 

wordt gehaald dat de schepen op 18 of 19 mei 1713 door de tolgaarders zijn geïnspecteerd. Het hele konvooi bestond uit 

167 schepen met 1390 man aan boord. Een dermate grote groep kon niet in één dag de tolprocedure van de Sont doorlopen, 

vandaar dat het werk over twee dagen moest worden uitgesmeerd. 

Het varen in een konvooi werd strak geleid. De leiding berustte bij drie schepen, te weten de admiraal – algehele leiding, de 

vice-admiraal – de rechterhand van de leiding en de schout-bij-nacht, in het Engels rear-admiral geheten. Het schip van deze 

kapitein voer ‘s nachts aan de staart van het konvooi, op de uitkijk naar achteropsluipend ongewenst volk. 

Deze drie zorgden dus voor de beveiliging van het konvooi. Maar... waren drie schepen wel voldoende voor die klus? Het 

antwoord is: ja, want een deel van de koopvaardij was in die tijd goed bewapend. Uit de konvooilijst blijkt, dat alle schepen bij 

elkaar de beschikking hadden over 140 vuurmonden, kanonnen dus, die kogels van 2, 4 of 8 pond konden afvuren. Een piraat 

bedacht zich wel twee keer voordat hij zo’n groep zou aanvallen!

DROEVIGE  RUINE
Piraten waren in het begin van de 18e eeuw niet echt bang. Zwaarbewapend waren ze ook, zoals blijkt uit een brief van 

kapitein Claes Klomp van ‘s Lands Schip de Batavier (een oorlogsbodem). Klomp schreef op 20 mei 1705 wat er een dag eerder 

was gebeurd met een konvooi.  “We sagen de droevige ruine van een convoy dat door drie Fransche piraten met 70: 60: en omtrent 

40 stukken geattaqueert en genomen wiert”, schreef Klomp. 

Hij deed de sterke aanbeveling dat konvooien voortaan uit meer schepen moesten bestaan en dat ze beter bewapend dien-

den te worden. De bewapende schepen van een konvooi hoefden zich maar op één kant te richten, de zeezijde. De groep 

schepen volgde naar de Sont grotendeels de kust en van die kant was meestal geen gevaar te duchten. Alleen riviermonden 

konden de onprettige verrassing van een stel piraten opleveren.

De onderdelen van een konvooi werkten nauw samen. Er bestond een heel stelsel afspraken, het Seinreglement, om alle deel-

nemers te laten weten wat er aan de hand was en hoe er gezeild diende te worden. 

Overdag werd gevlagd, terwijl ‘s nachts met lan-

taarns werd gewerkt. Dat ging goed, tenzij er mist 

hing. In dat geval moest gebruik worden gemaakt 

van kanonschoten. Iedere deelnemer aan het kon-

vooi was verplicht om de seinlijst uit het hoofd te 

leren en de regels strikt te volgen. 

JUFFROUW  MARIA  MAGDALENA 
Als een schip werd aangevallen door piraten, liet 

dat een diepe indruk achter op de opvarenden. 

Een glimp van de gebeurtenissen is op te vangen 

in het relaas van de bemanning van de ‘Juffrouw 

Maria Magdalena’ van de Amelander kapitein 

Cornelis Hennis. In september 1713 had Hennis 

goederen geladen in Danzig en voer hij terug naar 

Nederland. De bemanning omschreef de lading 

als “een party Rog, een party Tarw en eenige balen 

Wol”. In de Sonttolregisters komen we Hennis, ge-

schreven als Hennings, tegen op 26 september 

1713, met de gemelde lading.

AMELANDERS 

STAAN  SAMEN  STERK door  RICHARD  KEIJZER
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PAGINA  VAN  HET  SEINREGISTER
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EEN  SARDAMMER  MAEKSEL
Als een schip werd aangevallen door piraten, liet dat een diepe indruk 

achter op de opvarenden. Een glimp van de gebeurtenissen is op te 

vangen in het relaas van de bemanning van de ‘Juffrouw Maria Magdale-

na’ van de Amelander kapitein Cornelis Hennis. In september 1713 had 

Hennis goederen geladen in Danzig en voer hij terug naar Nederland. 

De bemanning omschreef de lading als “een party 

Rog, een party Tarw en eenige balen Wol”. In de Sont-

tolregisters komen we kapitein Hennis, geschreven 

als Hennings, tegen op 26 september 1713, met de 

gemelde lading.

De reis terug verliep zonder problemen, tot het 

schip bij Harshals (tegenwoordig Hirtshals ge-

heten en bekend als havenstad waar de veerboot 

naar Noorwegen afvaart) aankwam. De beman-

ning verklaarde voor de notaris in Amsterdam:

Renconreerden aldaer een schip dat haer toescheen een Sardammer maeksel te sijn, door welkers volk wierde geroofft:

een vatje boter

eenige ponden kaersen

een halff uurs glas

eenige brooden

eenige worsten

een sarving

eenige lijnen, marlijnen en zeijlgaeren

eenig nieuw touwerk dat op ‘dek lag

een dubbelt vatje jopenbier dat den schipper toequam

een rokje, twee hembden en een broek en een kam van de stuurman

een paar leersen en een memorieboek van de hoogbootsman

een nieuwe muts van de cocq

een rokje een een hembtrok van een haerer metroosen

en van de jonge een hembt

STOERE  EILANDER 
Op dat moment zei de stuurman dat hij de adjudant van het andere schip kende, wist dat ze uit Bergen (Noorwegen) kwamen

en dat het een schande was dat zij aan het plunderen waren geslagen. Het nieuwe touwwerk werd teruggegeven en de roof-

tocht door het schip werd gestaakt. De rest van de buit werd wel meegenomen...

Het had nog veel erger kunnen zijn, want toen het andere schip wegvoer, bemerkte de bemanning pas dat er 24 à 26 stukken 

geschut verdekt opgesteld stonden. Voor hetzelfde geld zou de ‘Juffrouw Maria Magdalena’ tot zinken kunnen zijn gebracht. 

En kapitein Cornelis Hennis? Die ging net zo hard weer terug naar de Oostzee, om handel te drijven. Typisch een stoere eilander 

die zich niet makkelijk liet afschrikken door ruw volk op zee.

tijd van pruiken & revoluties
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VAN  DOKKUM TE BOEK

DE ZONNEKONING
door  WARNER  B.  BANGA 

                          

IN
G

E
B

O
E

K
T

MACHT & PRACHT VAN DOKKUMER BURGEMEESTER
Aan de schrijfdrift en productiedrang van museumconservator Ihno 

Dragt lijkt maar geen einde te komen en gelukkig maar, want wij kunnen 

ons opnieuw verheugen over een prachtig, gedegen en goed leesbaar 

kunstwerkje over de historie van het mooie stadje Dokkum, dat daarom 

ook weer is uitgegeven door de stichting Historia Doccumensis. Het 

boekje is al weer het vijftiende deel in de reeks ‘Musea in Noodoost-Fryslân’.

‘Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700’  is een titel

die niet zomaar gekozen werd, want de presentatie van het boekwerkje 

van 160 bladzijden ging vooraf aan de Open Monumentendag, die dit 

jaar als thema ‘Macht en Pracht’ had. Op zaterdag 7 september werd 

het eerste exemplaar van het boek over Van Aitzema aangeboden aan 

zijn opvolger burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel, in het 

bijzijn van oud-burgemeester Van Aitzema en zijn echtgenote op het 

schilderij ‘De Maaltijd te Dokkum’.  Bovendien zeer toepasselijk in dit  

‘Nederland-Rusland-jaar’, omdat de mysterieuze gast op het schilderij 

misschien Tsjaar Peter zou zijn geweest. Wij weten ondertussen beter...

DE  ZONNEKONING  VAN  DOKKUM
Julius Schelto van Aitzema woonde aan de Oranjewal, vlakbij de dwinger die naar hem genoemd is. In 1694 kocht hij er nog 

een statig huis (Mockema Zathe) in Aalsum bij,  ‘onder de rook’ van Dokkum. De weg ernaartoe liet hij op eigen kosten met 

bomen beplanten, alsof het de oprijlaan van zijn huis was. Rond 1700 was hij verreweg de rijkste man van Dokkum. Zijn twee 

huwelijken, zijn politieke carrière, maar ook zijn familie (Lieuwe van Aitzema was zijn beroemde oom), worden door Dragt uit-

voerig besproken, voorzien van 94 verduidelijkende noten. Door zijn relaties met het stadhouderlijk hof en zijn hoge functies 

in de landelijke politiek was deze Dokkumer burgemeester zeer invloedrijk. Hij gedroeg zich, zo lijkt het, als de zonnekoning 

van Dokkum. Hij had een stoet aan personeel, sommigen in livrei, zoals te zien is op het schilderij uit 1697. Hij was ook de 

burgemeester die de Dokkumer vroedschapspenning introduceerde, die vanaf 1705 elke nieuwe burgemeester ten deel viel.

DOKKUMER    VROEDSCHAPSPENNING
De basis voor het verhaal vond zijn oorsprong in 

de verwerving in 2009 door het streekmuseum 

te Dokkum van een onbekende variant van zo’n 

penning. Het leek nuttig om eens op een rijtje te 

zetten wat er bekend was over deze penningen. 

Dit bracht nogal tijdrovend archiefwerk met zich 

mee in Dokkum, Leeuwarden en diepgaand lite-

ratuuronderzoek in het Geldmuseum te Utrecht. 

Gaandeweg verdween het oorspronkelijke hoofd-

doel, publicatie over de penningen, van de eerste 

plaats door alle nieuwe informatie die gevonden 

werd over de Dokkumer burgemeester Julius 

Schelto van Aitzema. 

Het voordeel was wel dat één belangrijk onderdeel, namelijk de beschrijving van het schilderij uit 1697, met de afbeelding van 

een maaltijd te Dokkum, door ons redactielid Hans Zijlstra werd uitgezocht en gepubliceerd. Ook de digitale ontsluiting van 

archiefgegevens was een groot voordeel. Het boek is rijk en fraai geillustreerd, voorzien van een uitgebreide namenindex (die 

ondertussen al op onze verenigingssite staat! ), literatuuropgave, fotoverantwoording en vier bijlagen ( transcipties van brieven 

en uitvoerige beschrijving van het schilderij); zeer gedegen, zoals we dat ondertussen van Dragt gewend zijn.

ONBEKENDE  &  NIEUWE  GEGEVENS
Naast alle onbekende genealogische en heraldische informatie bevat de publicatie twee primeurs: over de klok van Anna van 
Aitzema (uit een particuliere collectie in Argentinië en mogelijk in 1669 gemaakt door de Haagse klokkenmaker Pieter Visbagh) 
en een zilveren huwelijksbekertje uit 1683 ( zilversmid dan Sjoerd Hania ) of 1664 ( zilversmid dan Hendrick Sypma ) werd nooit 
eerder gepubliceerd. Ihno Dragt hoopt dat er als reactie op zijn publicatie weer nieuwe gegevens naar boven komen over de 
macht, pracht en praal van deze boeiende familie en deze fascinerende periode uit de geschiedenis van Dokkum. 

‘Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700’  door Ihno Dragt is verkrijgbaar via museum Het Admiraliteitshuis 

in Dokkum of de stichting Historia Doccumensis ) en kost € 29,50.

DOKKUMER   VROEDSCHAPSPENNING  UIT  1725-1750
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VISVANGST  IN  1915

EEN  WONDERBARE
door  GERARD  DE  WEGER

               

TWEE  ENORME  HEILBOTTEN  VAN  WEL 100  JAAR
Rond 1900 gaat het slecht met de visvangst op de zeilende vissers-
schepen. De afzet van de gevangen vis gaat moeizaam vanwege de 
korte houdbaarheid van het product. De afsluitdijk is er nog niet, dus 
de Zuiderzee is nog volledig open en er zijn vele vissers uit dorpen in 
Noordoost-Friesland die de visvangst ook daar uitoefenen. Ze deden dat 
vanuit Enkhuizen en het hele gezin ging mee en woonde op de blazer, 
een tweemast zeilschip, een platbodem van ruim 35 ton. De kinderen 
gingen in Enkhuizen op school. 
Wat was het  klein met z’n allen slapen in het ruim waar ook nog een bun 
(= bewaarbak voor vis) was, waar water in zat en waarin de vis levend en 
dus vers bleef. Er was geen toilet aan boord; dat moest op een emmer. 
Privacy? Vergeet het maar! Er stond slechts een klein kacheltje dat met 
turf gestookt werd en waarop het eten ook gekookt moest worden en 
dat in de zomer! De vissers gingen met kleinere roeiboten de Zuiderzee 
op en met netten visten ze op ansjovis. Deze vissen werden per stuk op 
de veiling gebracht en moesten dus uitgeteld worden in manden. Bij 
een goede vangst waren dat er duizenden. Ook de kinderen werden 
dan ingeschakeld om te tellen. 
Soms brachten de vissers hun vangst helemaal naar Amsterdam om die 
daar te verkopen. Het was een hele omschakeling in het vissersbestaan, 
een familie avontuur in een voor hen vreemde woonomgeving. Zo ook 
de familie Age Kornelis Vanger en Wytske Jitzes Post en hun zonen 
Kornelis en Jitze en dochter Tietje met hun tweemast blazer ‘De Goede 
Verwachting’.  In 1811 koos Age Lieuwes voor de achternaam Vanger, 
omdat er al zo veel mensen waren met de achternaam Visser. Het is een 
nog steeds voorkomende naam in het tweelingdorp Paesens-Modder-
gat. Ze vissen nog steeds, die Dongeradelers, maar het meest op garnal-
en, vanuit een echte haven Lauwersoog.  Age Vanger,  zoon van Kornelis, 
heeft het verhaal van de ansjovis doorverteld in zijn familie. 

VISHANDEL  IJSBRAND  RIENSTRA
We gaan weer even terug naar Amsterdam. Daar woonden de visverkopers vader en zoon IJsbrand Rienstra. Vader IJsbrand 
Sjoerds Rienstra kwam op 9 september 1840 ter wereld in Sneek. Hij was potschipper, koopman, kastelein en viskoper en later 
is hij een viswinkel begonnen in Amsterdam. Zoon IJsbrand is op 19 juli 1885 in Amsterdam geboren en staat met zijn dochter 
Jansje van 26 juli 1906 op de foto met twee enorme heilbotten, een platvis die leeft op de bodem van de Waddenzee en de 
Noordzee. Dat ze zo groot en ook zo oud konden worden, had niemand kunnen denken. Als IJsbrand ongeveer 1.60 meter 
was, dan zijn de twee heilbotten dus ruim 2 meter.  Meer dan 2 meter! Dat is gróót! Nu is een gevangen volwassen heilbot 
ongeveer 30 tot 50 cm; het zijn dus reuzenheilbotten. Hoe zijn deze gevangen door Age Kornelis Vanger en hoe hebben ze de 
enorme vissen aan boord gekregen van hun blazer? Dat zou een groot probleem zijn geworden, als ze niet zo vindingrijk en 
grote doorzetters waren om deze wonderlijke vangst aan boord te krijgen.
Maar eerst moeten we terug naar de vangst op ansjovis, waardoor ze IJsbrand Rienstra hebben leren kennen. Op een keer 
brachten de manden vol kleine visjes zo weinig op bij de veiling, dat Age dacht: “Ik ga kijken of ik gelijk naar een vishandelaar in 
Amsterdam kan gaan en ze aan hem voor meer geld kan verkopen.”  En inderdaad, ze vonden zee- en riviervishandelaar Rienstra. 
Deze zag daar wel wat in en zo leerden ze elkaar kennen: “Als je wat gevangen hebt, kom je maar bij mij, het is daardoor verser en 
goedkoper” en zo werd afgesproken. Vader Age was maar wat blij met zijn nieuwe vishandelaar. De vader van IJsbrand was in 
Sneek geboren en dus ook een Fries en dat was een mooie bijkomstigheid. 

Op een gegeven moment ergens rond 1915 was er tijdens de migratie naar Enkhuizen van de familie Vanger geen ansjovis te 
bekennen en hebben ze dagen tevergeefs gewacht op de grote trek van deze massa’s kleine visjes in de Zuiderzee. Age Kornelis 
werd het wachten zat en besloot een poosje op de Noordzee te vissen.  Hij nam de jongens mee en moeder moest het maar 
even zonder hen stellen. Zo gingen ze een paar dagen net buiten Den Helder vissen, na eerst een aantal pieren te hebben ge-
zocht op de wadkant. Ze maakten de reep klaar met sterke lijnen en zetten die uit met een glazen bol aan het begin om deze 
te laten drijven. Er ging een tij overheen en toen moesten ze alles weer binnen boord krijgen met hopelijk een aantal botten er 
aan. Maar wat gebeurde? Er verscheen een enorme kop boven water! Age sloeg er onmiddellijk de enterhaak in en trok hem een 
beetje omhoog, deed een touw om de kaak van de vis en takelde hem met het hijsblok over de reling. Daar lag enorme heilbod 
aan dek. Wat een vangst! Maar het was nog niet gedaan, want de jongens, Kornelis en Jitze, riepen naar hun vader dat de lijn zo 
strak stond en daar kwam alweer zo’n grote kop boven water en weer sloeg hij hem aan de haak en takelde het monster binnen 
boord. Twee vissen van ruim 2 meter. Wat een wonderlijke vangst. Het dek lag vol met die twee vissen. Toen zei Age Kornelis: 
“Hiermee varen we naar Enkhuizen om ze te laten zien en dan gaan we naar Amsterdam. Misschien wil IJsbrand Rienstra ze wel kopen!”  
Zo zou het gegaan kunnen zijn. Wat een wonderlijk verhaal en wat een wonderbare visvangst!

VISHANDEL  IJSBRAND  RIENSTRA  IN  AMSTERDAM - 1915



In 1989 werd in Dokkum begonnen met de verbouw van het pand Grote Breedstraat nummer 30 en het erachter grenzende 

pand aan de Oostersingel nummer 15. Bij deze bouwwerkzaamheden werden twee plankjes met namen gevonden. 

DE  H: L: LIJSENBERG - PLANK
In de binnentuin tussen de twee panden stond een schuurtje dat ooit had toebehoord aan de timmerbedrijf Gebroeders 

Van der Meij. In de loop van de jaren was het gebouwtje van timmerwerkplaats gedegradeerd tot opslagruimte en nog later 

verviel het tot rommelhok. Bij het leeghalen van het hok werd tussen het nodige afval een plank gevonden met ‘H.L. Lijsenberg’ 

erop geschilderd. Ook stonden er diverse namen en initialen geschreven met potlood op. De plank lag los in het schuurtje 

en het was wel duidelijk dat het geen onderdeel van het schuurtje is geweest. Waarschijnlijk bij een verbouwing als trofee 

meegenomen en op die manier in de voormalige timmerwerkplaats terecht gekomen. Een plank, vol met namen en initialen. 

Maar waar komt hij vandaan? 

Om achter de oorspronkelijke locatie van de plank te komen werden eerst alle nog te lezen namen en initialen in een tabel 

gerangschikt. Daarna aangevuld met geboorte, overlijden, beroep en adres. Het bleek al gauw dat het vinden van alle volle-

dige namen bij de initialen onbegonnen werk was. 

  Naam op de Plank              Geb      Ovl       Beroep  Eig        Bew        1830 -1840          1840-1860      1860-1880

 H L. Lijssenberg   1832     1811      1866      1) Uurwerkmakersknegt    -           Bew      1) Suupmarkt 19

                               2) Gepatendeerd                  2) Hoogstraat C19   2) Hoogstraat C19   2) Vlasstraat 8
                uurwerkhersteller

 G. Heerenga     -          1846       1926          Uurwerkmaker   Eig         Oudemanssteeg 4 
                 Danshuissteeg 2

        Eig        Bew        Diepswal 1
                Hoogstraat 2

 Folkert Jans      -          1846       1929         Horlogemaker    Eig        Bew          vanaf 1849 zijn       Breedstraat 8
 Boersma                 vader als 
                  uurwerkmaker 
                  Breedstraat 8

 Sippe M. Heeringa 1860     1839        1915        Timmermansknecht     

 Gerben de Vries      -         1838        1875        Timmermansknecht     

 Johan Wilhelm Sinnig  -         1784        1827        Timmermansknecht     

 Simen Hendriks Brouwer      1815        1874        Timmermansknecht            Karrepad [in 1830]   huwde in 1854 in 

                  Harderwijk. Toen 
                  geen beroep

 Suff ridus H. de Jong      -          1818        1869        Boekbindersknecht      -          Bew       L.Oosterstraat 1        Nauwstraat 13       De Dam 2
                   Legeweg 2          De Dam 2      Wortelhaven 3
                   Wortelhaven 3  

 H. v. B. 1820        

 P. M.         

 B. I.         

 M. D.         

 P. K.         

 N. J.         

Op het gevaar af naar een bewijs toe te redeneren werd de persoon H.L. Lijsenberg als uitgangspunt genomen. 
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PLANKJES MET NAMEN:
door  PIET  DE  HAAN
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DE H:L:LIJSENBERG-PLANK
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HARMANUS  LOUWRENS  LIJSENBERG
Harmanus Louwrens Lijsenberg werd op 16 juni 1811 in Dokkum gebo-

ren als zoon van de meester kleermaker Louwrens Taekes Liezenberg en 

Janneke Harmannus Groenia. Harmanus bleef ongehuwd en overleed 

op 4 april 1866 in de Vlasstraat in Dokkum.  

Uit het register van de Volkstelling van 1830 van Dokkum blijkt dat vader 

Louwrens Taekes Liezenberg voor de volkstelling al overleden is. Zoon 

Harmanus wordt in het register Uurwerkmakersknegt genoemd en zijn 

moeder Bewaardersche van het Stadhuis. Het adres van het gezin Liezen-

berg is dan de Suupmarkt en wel in het Stadhuis. In het Stadhuis was 

een inpandige woning en mogelijk was de moeder als Bewaardersche 

een soort conciërge. Na 1830 wordt Harmanus in zowel het Bevolkings-

register als in het Register der ingezetenen - Gepatenteerd uurwerk her-

steller - genoemd. 

Hoe de woonsituatie van de familie exact is blijft toch onduidelijk. Volgens 

het Bevolkingsregister wonen ze tussen 1830-1860 aan de Hoogstraat 

C19 een pand dat nu deel uitmaakt van het huidige stadhuis. Mogelijk 

woonden ze daar in het achterste deel in een zogenaamd achterhuis 

met dan wel weer de uitgang via het poortje van het stadhuis naar de 

Suupmarkt of wellicht een uitgang naar de Oudemanssteeg. Het is overi-

gens niet aannemelijk dat Harmanus als zelfstandige uurwerkhersteller 

zijn beroep in het Stadhuis mocht of kon uitoefenen. Een achterhuis 

achter het stadhuis met een kleine werkplaats ligt dan ook meer voor de 

hand. Op deze locatie zou dan de overeenkomst met één van de andere 

namen op de plank liggen. 

Collega uurwerkmaker G. Heerenga is van een latere generatie dan Harmanus Lijsenberg, maar was eigenaar van het pand 

Oudemanssteeg 4 en heeft ook zijn naam op de plank gezet. Pand Oudemanssteeg 4 lag achter het stadhuis in hetzelfde 

rommelige stukje Dokkum als waar Harmanus woonde. Misschien een hok, schuurtje of wat voor ruimte dan ook dat door 

Harmenus en later door Heerenga als werkplaats gebruikt was. Hoewel niet te bewijzen zou de plank hier oorspronkelijk 

gezeten kunnen hebben. Uurwerkmaker Folkert Jans Boersma heeft zijn naam ook op de plank gezet maar heeft qua locatie 

geen raakvlakken met Lijssenberg. Mogelijk is hij als leerling bij G. Heeringa werkzaam geweest. 

GEPATENTEERD  UURWERKMAKER
Maar waarom de sierlijke, zelfs geschilderde naam met accolade en 

het jaartal 1832? De accolade doet vermoeden dat er nog iets onder 

stond. Het verdwenen woord is mogelijk ‘Uurwerkmaker’ of ‘gepa-

tendeerd’ en wel om de volgende reden. Bij de volkstelling 1830 

wordt Harmanus nog knegt genoemd. In het Bevolkingsregister en 

in het Register der ingezetenen 1830-1840 is hij al Uurwerkmaker. 

In deze periode heeft Harmanus dus het recht [patent] gekregen 

om zijn beroep uit te oefenen. Hij zou zijn naam met jaartal ge-

schilderd kunnen hebben omdat hij in 1832 zich als zelfstandig 

[gepatenteerd] uurwerkmaker vestigde. Op zich is het niet moeilijk 

om te controleren of 1832 inderdaad het patentjaar is ware het niet 

dat de nog aanwezige patent-registers van Dokkum pas in... 1845 

beginnen. Inderdaad staat Hermanus na 1845 als gepatenteerd 

uurwerkmaker te boek.

tijd van burgers en stoommachines
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  HOEK  VAN  DE  ZIJL  EN  DE  HOOGSTRAAT

uurwerkmaker te boek.

ORIGINEEL  DOKKUMER  PATENT  UIT  1848



ALS  JE  DOORSCHRIJFT,  

HEB  JE  DE  HALVE  WERELD  OP  PAPIER
Deze zin, gebruikt als krantenkop toen Ruurd Walinga in oktober 1990 

Eimert Smits interviewde voor het FD, typeert de persoon Eimert Smits 

ten volle: enthousiast tot de laatste snik, maar soms wat overdreven! 

Ik moet Eimert al gekend hebben vanaf 1981, want dat jaar noemt hij 

als startpunt van zijn onderzoek naar zijn voorvaderen; zelf kwam ik 

sinds begin 1978 vrijwel elke dinsdagavond op het Streekarchivariaat 

om onderzoek te doen. Onder auspiciën van archivaris Wim Keune, met 

als aanleiding het 25-jarig bestaan van het Streekarchivariaat, werden 

in oktober 1986 pogingen in het werk gesteld om een vereniging van 

archiefonderzoekers op te richten. Het was ons gebleken dat er wat 

‘langs elkaar heen’ werd gewerkt: de een had een bepaald onderzoek 

afgerond, terwijl de ander vrolijk hetzelfde onderzoek nog eens deed, 

omdat hij onkundig was van het feit dat een ander hem al voor was 

geweest. Daarnaast was het onmogelijk voor het personeel van het ar-

chief om aankomende onderzoekers de weg te wijzen, gezien de grote 

toeloop in die jaren. Onderling was er al tijden gepraat over hoe wij 

iets gezamenlijks konden doen, gezien ook de oprichting van de FAF, 

Freonen fan Argiven yn Fryslân, in die tijd.

DE AMATEUR ARCHIEFONDERZOEKERS
Op 2 december 1986 werd de “Vereniging van Amateur Archiefonderzoekers” verbonden aan het streekarchivariaat te Dokkum 

opgericht met 20 belangstellenden. Eimert Smits, Jaap Heeringa en Reinder Tolsma waren met z’n drieën de ‘contactpersonen’ 

van de nieuwe vereniging. Pas op 27 oktober 1987 werden dezelfde drie personen door de aanwezige 44 leden in het bestuur 

gestemd. Eimert Smits was als vertegenwoordiger de meest geschikte kandidaat voor het voorzitterschap, Jaap Heeringa was 

als landbouwer gewend om met geld om te gaan en Reinder Tolsma was als onderwijzer de aangewezen persoon om als 

secretaris op te treden.

Voorzitter Eimert was inderdaad de man met de meeste initiatieven, de beide anderen ondersteunden hem of trapten zo nu 

en dan op de rem. Dat was soms nodig, want in zijn enthousiasme verloor hij weleens de praktische uitvoerbaarheid uit het 

oog. Toch zijn veel van die creatieve ‘oprispingen’ in de loop der tijd nog wel verwezenlijkt, misschien in gewijzigde vorm, maar 

toch. Positief is hij zich altijd blijven opstellen, soms sprak hij voor zijn beurt, maar het doel dat hij voor ogen had, was altijd het 

belang van de vereniging en dan in het bijzonder voor zijn troetelkind, ons contactblad De Sneuper. Na een half jaar verscheen 

immers,  in juli 1987, de eerste uitgave van ‘De Sneuper’, de naam is door Eimert bedacht, de omslag is door hem getekend, de 

eerste exemplaren werden door hem gedrukt en het eerste nummer werd volgeschreven door de secretaris.

DE  BLAUWE  SNEUPER
Om het blad te kunnen drukken, haalde Eimert op 

zaterdag het kopieerapparaat van de zaak, stopte 

dat vol met door de vereniging aangeschaft papier 

en begon de drukwerkzaamheden. Als alle blad-

zijden van de 50 exemplaren klaar waren, begon hij 

(vaak geassisteerd door echtgenote Klazien) de 50 

rondjes om de tafel te lopen om alle nummers te 

verzamelen en te nieten. Dit heeft hij 4 nummers 

volgehouden en daarna werd De Sneuper op een 

stencilmachine gedrukt, maar de omslag werd 

steeds verzorgd door Eimert. De eerste jaargang 

bleef gelijk, de tweede jaargang had een ander 

omslag en vanaf de vijfde jaargang, maart 1991, 

verzorgde Eimert steeds een ander omslag, gere-

lateerd aan een artikel uit dat nummer. Dat heeft 

hij volgehouden tot nummer 23, het eerste ‘blauwe 

nummer’ uit maart 1993.
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door  REINDER  TOLSMA

            
EIMERT  SMITS

AFSCHEID  VAN  SNEUPER

  DE  REDACTIE  STELT  DE  SNEUPER  SAMEN
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VERSPREIDING & BEZORGING
Nadat de nummers gedrukt, verzameld en geniet waren, verzorgde Eimert de verspreiding. Dat gebeurde door op verschil-

lende contactpunten een aantal exemplaren af te leveren waarna dezen de verdere verspreiding verzorgden. Zo kwam hij vier 

keer per jaar bij ons thuis voor het afl everen van de exemplaren, maar natuurlijk ook voor een praatje, want dat was Eimert (als 

vertegenwoordiger) wel toevertrouwd. Al vrij gauw kwamen er ook leden buiten de Dongeradelen en de verzending met de 

post werd ook door hem verzorgd. Hij ging daarvoor elke keer naar de Hogedijken waar de (toen nog) PTT een vestiging had. 

Hij woog zelf een exemplaar thuis af en vulde het bij te sluiten formulier alvast in. Een enkele keer woog de PTT na en moest 

nog wel eens extra port worden betaald!

Redactievergaderingen waren ook bestuursvergaderingen en omgekeerd, omdat dezelfde drie personen, 

Eimert, Jaap en Reinder, zowel in bestuur als redactie zaten. Vergaderingen werden om de beurt bij een 

van de redactieleden thuis gehouden, terwijl er elke dinsdagavond tevens contact was. In die jaren ben ik 

tientallen keren naar de Rugebolstraat in Dokkum gereden om zaken aangaande de redactie te regelen. 

Verslagen werden in het begin niet geschreven, wel had Eimert een hele dikke map met daarin alles wat 

met De Sneuper te maken had. Het was de bedoeling dat deze map rouleerde met het voorzitterschap 

van de redactievergaderingen, maar algauw kwam het erop neer dat Eimert de Dikke Map bijhield.

Nadat de inhoud van een nummer bepaald was, typte eerst iedereen in eigen letter zijn verhaal, maar 

vanaf nummer 5 verzorgde Dorytha Heeringa-Kerkstra het typewerk van geschreven binnenge-

komen bijdragen. Redactieleden en vaste schrijvers gebruikten daarna allemaal hetzelfde lettertype. 

Na 1993 verzorgde Tom Zijlstra het typewerk, terwijl Reinder de digitaal ingeleverde kopij bewerkte.

DAG EN NACHT DOORWERKEN...
In 1992 stapte Eimert uit het bestuur, nadat Reinder dat in 1990 had gedaan, Jaap is tot 1993 gebleven. Voor zijn afscheid was 

Eimert de motor achter een verenigingsplan waarbij een aantal werkgroepen werden opgericht: de redactie van De Sneuper, 

een werkgroep opdrachten, een werkgroep kadaster en een werkgroep aktiviteiten. Later kwamen daar nog werkgroepen 

kustvisserij, oral history en toponiemen bij. De meeste van deze werkgroepen leden een kwijnend bestaan, alleen de redactie 

van De Sneuper overleefde alles.

Vanaf nummer 4 tot aan nummer 25 schreef Eimert in elk nummer een bijdrage, daarna zit er een groot gat tot nummer 51, 

het Kamminga-nummer, waarvoor Eimert bijna geheel alleen verantwoordelijk was. Onderwerpen die hij behandelde waren 

vooral de boerderijen en de verdere geschiedenis van Ternaard, de emigratie naar Amerika en het kadaster. Het hiaat tussen 25 

en 51 is daaraan te wijten: hij was toen,  samen met zijn neef Eimert, bezig met het Kadasterboek van Dokkum. De Middenstand 

van Dokkum was een ander veel gebruikt onderwerp, terwijl de serie ‘Een naam is een naam’ ook 10 afl everingen telde.

Na ‘Visbuurt’, ‘Komende van het Schoor’ en ‘Seepma’ had Eimert nog plannen voor boeken over de andere takken van zijn familie: 

Van der Hoek en Smits. Ook een boek over de Emigratie had hij in z’n achterhoofd. Het is er (nog) niet van gekomen, het Kadaster-

boek van Dokkum en een grootschalig onderzoek naar Dokkumer bijnamen slokte veel tijd op. Ook zorgde verminderde ge-

zondheid voor een rustiger tempo: zijn hart, zijn aderen en zijn rug, noodzaakten hem geregeld rust te nemen. Volgens zijn eigen 

woorden zou hij het liefst “dag en nacht doorwerken”, maar langer dan anderhalf, twee uur achter de computer hield zijn rug niet 

vol. In die tijd (rond 1990) zei hij wel eens dat zijn dokter hem had aangeraden niet meer dan de zaterdageditie van de Telegraaf 

te gaan tillen. Dat weerhield hem er niet van om stapels Sneupers rond te brengen of om mee te helpen met het versjouwen van 

tientallen jaargangen van de Leeuwarder Courant vanuit de kelder van de Brandweerkazerne!

OUDERWETS  AANWEZIG
Als echte genealoog steekt het hem dat hij met zijn eigen familie Smits, 

niet veel verder komt dan iets voor 1800; dat moet toch veel verder 

terug kunnen!  Hij heeft de pech dat er destijds een Schmidt vanuit 

Duitsland in het leger van de Stadhouder ging dienen, waarna alle spo-

ren terug in de familie Smits in die ingewikkelde Duitse archieven van 

prinsdommen, graafschappen en dooreen lopende parochies verbor-

gen raakten.

PR voor de vereniging heeft Eimert heel veel gedaan, op zijn eigen soms 

wat chaotische wijze, maar steeds als doel voor ogen dat de vereniging 

bekendheid moest krijgen. Op een hobbytentoonstelling in de oude 

bibliotheek was de vereniging, vooral in de persoon van Eimert, die 

mede in de organisatie zat, aanwezig en een Open Dag van de verenig-

ing in 1992 werd een groot succes toen een paar honderd mensen het 

Admiraliteitshuis bezochten. Op een aantal EXPO’s was de vereniging 

aanwezig, aangevoerd door Eimert, die materiaal aanvoerde en sche-

ma’s opstelde. Een aantal keren gaf de vereniging acte de presence op 

bijeenkomsten van de NGV, landelijk zowel als provinciaal, Eimert was 

erbij. Hij zorgde op een gegeven moment voor een soort vaste stand 

met de blauwe kleur van de vereniging. De laatste jaren doet hij het wat 

rustiger aan met het schrijven van artikelen, maar op de Open Dag van de 

vereniging t.g.v. het 25-jarig bestaan was hij weer ouderwets  ‘aanwezig’.
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OMSLAGFOTO  VAN  OP  DE  PRAATSTOEL 2
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door  REINDER  TOLSMA
            

VERHALEN  UIT  NOORDOOST-FRIESLAND

OP  DE  PRAATSTOEL 2
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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  DECEMBER

HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS

Molens in Album Amicorum van Francois Bekius

De Bontebrug te Dokkum

Pijpenkoppen in Moddergat

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS

Een vondeling te Raard in 1820

Tjerk  Romkes  Viersen

RUBRIEKEN & COLUMNS

HERALDIEK: Dorpswapen van Ee & Engwierum

PLANKEN MET NAMEN: het P. Schuringa-plankje

MATHILDES KOFFER: Toet-anch-amon

ACTUEEL, DIGITAAL & VARIA

Website & blog

WARNER  B.  BANGA

SAKE  MEINDERSMA

GERARD  DE  WEGER

PAUL  HILLEBRAND

GOSSE  VAN  DER  PLAATS

RUDOLF J. BROERSMA

PIET DE HAAN

HILDA  BOUTA

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.

VERSCHIJNT  IN  DECEMBER

DE SNEUPER 112
WAT KUNT U VERWACHTEN?



ZWART - WIT

Hervormde Kerk  in  Hollum  op Ameland rond  1900


