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Het is amper opgemerkt, maar de koningin heeft Dokkum verlaten. Niet 

zomaar een koningin, nee, de Koningin der Aarde, erenaam voor de 

pers, in casu de Dockumer Courant. Ruim een eeuw werd uit de Bonifa-

tiusstad nijverig bericht gedaan van al het kleine en grote nieuws, aan die 

periode is een einde gekomen. De ‘Dockumer’ blijft gelukkig verschijnen, 

maar dan vanuit het hoofdkantoor van de Friese Pers in Leeuwarden. ‘De 

Dokkumer’  is daarmee ietsje minder  ‘Dokkums’ geworden. 

Bijna een kwart eeuw behoorde ik tot het gevolg van de Koningin. Bearn 

Bilker zal er jaloers op zijn. Ik verkeerde in het gezelschap van illustere 

fi guren als Eise Blom, Willem de Boer en Pim Kamminga. We traden 

op als chroniqueur van het heden en daarmee geschiedschrijvers voor 

later. Ook voorzitter Haye Talsma behoorde - met zijn correspondent-

schap van Burdaard - tot de entourage van De Majesteit. 

En, wees nou eerlijk, welk  Sneuper-lid heeft niet dankbaar geprofi teerd 

van de uitvoerige verslagen in ‘De Dockumer’? Maar ‘tiden hawwe tiden’.  

Mediaonderzoekers hanteren een grafi ek waarin wat golfj es staan 

getekend. De eerste golf begint in de 18e eeuw. Stijgt langzaam en 

daalt de laatste jaren rap. Die golf staat voor opkomst en ondergang 

van krant.  De curve begint  begin   20e eeuw en laat de opkomst van 

radio zien. De golven volgen elkaar daarna steeds sneller op. Televisie, 

computer, internet, social media… en wat nog gaat volgen.

In een tijd waarbij berichten en beelden met de snelheid van het licht 

rond de aarde fl itsen heeft de Noordelijke Dagblad Combinatie een 

derde van haar personeel moeten ontslaan. De pers als koningin der 

aarde heeft haar primaat verloren, vandaar ook de terugtocht  naar de 

Leeuwarder Burcht. 

Heel anders was dat ruim een kwart eeuw geleden. Van het Friesch Dag-

blad kwam ik bij de Dokkumer . Al ik dan ergens kwam, was ik niet Ale 

Hansma, maar ‘de Dockumer’. Hoogte- en dieptepunten in Noordoost-

Fryslân beleefde ik mee, vaak van dichtbij. Ik denk dat ik wel vijftien Sinter-

klaasintochten heb verslagen, maar ook ingrijpende gebeurtenissen waar 

ik nog wel eens aan terugdenk.  De onopgeloste moord in de Roulas-

trjitte in Ferwert bijvoorbeeld of de dramatische verdrinkingsdood van 

een meisje en haar broer - die haar te hulp was gekomen - bij de stuw 

van Wetsens. 

Het was constant komen en gaan van volk op de redactie, tipgevers en kopij-

leveranciers. Je struikelde bij tijd en wijle over de klompen. Eerst aan de 

Oranjewal en later aan de Boterstraat. Het is afwachten wat de volgende 

mediagolf voor ons in petto heeft en het is de vraag of historici en sneupers 

na ons nog veel weten te vinden. Want al dat digitale is zo vluchtig als het 

maar kan. Wat blijft er over van de digitale digestie?

Vandaar dat  ik jullie Sneupers een ogenblik van respect vraag voor De 

Majesteit en haar gevolg in en rond Dokkum.  Vanuit en rond Dokkum, met 

ooit correspondenten in elke uithoek, voelden zij  ruim een eeuw de pols-

slag van Noordoost-Fryslân en deden daarvan verslag. De Majesteit en haar 

gevolg hebben voor een niet onbelangrijk deel onze 

hobby mogelijk gemaakt. Denk daar eens aan bij het 

passeren van Oranjewal en Anjelierstraat….
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door  ALE  HANSMA
            

JE MUTTE MAR HOARE...

VERLAAT  DOKKUM
DE  KONINGIN
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INTERESSANTE  KOST  VOOR  GENEALOGEN?
In de gezamenlijke bestuurs- en redactievergadering is uitgebreid ge-

discussieerd over de vraag naar genealogische artikelen die wij soms 

van onze leden krijgen. Zijn deze artikelen nog ‘van deze tijd’ of moeten 

we de genealogie, toch één van de pijlers van onze vereniging, op een 

andere wijze presenteren in ons verenigingsblad? Immers, via internet 

en websites als ‘Tresoar.nl’,  ‘Allefriezen.nl’ of  ‘Genealogieonline.nl’  zijn

genealogische gegevens, akten en kwartierstaten voor de amateur-

onderzoeker gemakkelijk toegankelijk geworden en in te zien. 

In dit nummer van De Sneuper een uitgebreid artikel door Gosse van 

der Plaats, boordevol gegevens over de levensloop en nakomelingen 

van Tjerk Romkes Viersen. Is het op deze manier publiceren van genea-

logieën interessante kost,  moeten de gegevens op een andere wijze 

gepubliceerd worden of moeten we deze informatie zelf maar van het 

word-wide-web surfen? Wij zijn benieuwd naar uw reacties...

NOGMAALS GEBRANDSCHILDERDE RAMEN HOLLUM
Naar aanleiding van het artikel van Jacob Roep en Hans Zijlstra in De Sneuper 111 over de gebrandschilderde ramen in de 
kerk van Hollum kregen wij verschillende reacties. Overigens kregen wij van onze drukker 50 extra exemplaren aangeboden 
die naar Ameland gingen en daar gretig aftrek vonden. Glas-in-lood-kenner Cees Berserik stuurde ons een foto uit een Parijse 
catalogus van 1969 met twee onbekende ramen, die duidelijk uit de kerk van Hollum op Ameland afkomstig zijn! 

Rienk Wegener Sleeswyk gaf de volgende reactie:  Wat betreft de Amelander ruitjes 

treft me opnieuw hoe weinig de meeste van de scheepsportretjes passen in de prachtige

heraldische omgeving van de dekkleden en de helmtekens. De meeste afgebeelde scheepjes 

maken op mij geen 17e-eeuwse indruk, maar een veel latere. Hiernaar zou wellicht nog eens 

meer gedetailleerd gezien kunnen worden. Misschien was het een ‘scrupuleuze Patriot’,

die alleen het eigenlijke wapenschild heeft vernietigd, waarna men later, de afbeelding 

daarop niet meer kennend, de scheepsportretjes heeft geplaatst. 

Verder vraag ik mij af of deze belangrijke Amelanders met een officiële functie niet qq 

hebben moeten kunnen zegelen, zodat het hebben van een wapen voor deze niet adel-

lijke (?) personen min of meer noodzakelijk was. Vergelijk bijvoorbeeld de Friezen die bij-

zitter of mederechter in een Grietenijbestuur werden en derhalve een wapen aannamen. 

Mij zijn daarvan meerdere voorbeelden bekend. 

De rest van zijn reactie bewaren we voor een vervolgartikel, waar momenteel nog aan 

gewerkt wordt. Ook van de in het kerkramenartikel genoemde Johanna Hermans uit 

België ontvingen we een reactie: zij zal haar afstudeerscriptie over de restauratie van 

het Antwerpse raam samenvatten in een artikel voor De Sneuper. Wordt vervolgd dus.

Tenslotte vroeg de redactie voor dit decembernummer aan onze ‘huisheraldicus’         
Rudolf Broersma om zijn deskundige mening en aanvullingen over de kerkramen.

VAN  EEN  TIK  VAN  DE  MOLEN  TOT  EEN  MORTELPAARD
De eindredacteur heeft een behoorlijke tik van de molen gehad en doet niets liever dan sneupen naar de historie van de 

wiekendragers. Hij was dan ook helemaal gelukkig toen hij van redactielid Hans Zijlstra een foto kreeg toegestuurd van een 

fraaie prent uit het Album Amicorum van Francois Bekius. Het artikel van Warner B. Banga was al een tijdje klaar, maar nu is er 

eindelijk ruimte in De Sneuper om de vijf molens van die prent nader te beschrijven en in hun tijd te plaatsen. 

Een gevonden pijpenkop in Moddergat geeft een mooi verhaal, omdat de vinder Gerard de Weger een verbinding met deze 

vondst heeft; opnieuw een bijdrage van zijn hand. Sake Meindersma reageerde op een foto van de Bontebrug in Dokkum in 

onze rubriek zwart-wit en werd meteen gevraagd daar een artikel over te schrijven. Paul Hillebrand ging de bijzondere gangen 

na van een vondeling uit Raard en Piet de Haan had nog een plankje liggen met wat namen en een heus mortelpaard in de 

schuur staan. Leest en verbaast u slechts! De nieuwe Sneuper ligt weer voor u, boordevol interessant historisch (oud) nieuws...

EN  SCHEEPSPORTRETJES
GENEALOGENVOER

door  WARNER  B.  BANGA
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BESTUURSTAFEL
LEDENVERGADERING  5  OKTOBER  2013
Deze keer was er een bijzondere  ‘reguliere ledenvergadering’ in het najaar 

en ook ditmaal waren weer circa 60 leden aanwezig en als bijzonderheid 

hebben we onze rij met ereleden kunnen uitbreiden. Eimert Smits, zo 

heeft u in de vorige Sneuper kunnen lezen, heeft afscheid genomen van 

de redactie. Aangezien ook hij één van de mensen van ‘het eerste uur’ 

was, hebben we de ledenvergadering gevraagd om toestemming voor 

zijn ere-lidmaatschap.  Dit werd met luid applaus beantwoord.

In het middagprogramma konden wij het boek ‘Op de Praatstoel 2’ aan-

bieden aan die mensen van ‘het eerste uur’. Er was al lang naar uitgekeken. 

Reinder Tolsma hield een presentatie over de totstandkoming van het 

boek. Een korte samenvatting van de inhoud met extra foto’s was zo 

mogelijk nog boeiender, de aanwezigen zaten ademloos te luisteren. Al 

met al kunnen we terugzien op een bijzonder geslaagde dag met ’s mid-

dags erg veel gasten in ons midden; we schatten meer dan 100 belang-

stellenden bij de presentatie.

De jaarverslagen van secretaris en penningmeester vermeldden geen 

echte bijzonderheden. De penningmeester werd decharge verleend op 

voorstel van de kascommissie. De vereniging heeft nog steeds voldoende 

kapitaal om zonder contributieverhoging te kunnen blijven functioneren.

Jan de Jager werd opnieuw in het bestuur verkozen. Het bestuur gaat 

zich beraden over een mogelijke herschikking van taken.

BEZOEK  UIT  HEERENVEEN
Op 14 oktober hebben we de historische vereni-

ging van Heerenveen op bezoek gehad. Met dank 

voor de gastvrijheid van Tjeerd Jongsma konden 

we 14 gasten in het streekarchief ontvangen. 

Tijdens de uitwisseling van gegevens bleek dat 

onze vereniging nog steeds erg goedkoop werkt 

met een contributie van € 15 per jaar en vier uit-

gaven van het verenigingsblad. Groot verschil 

was dat onze vereniging vooral uit genealogen 

bestaat, de vereniging van Heerenveen is meer 

op de algemene geschiedenis van Heerenveen 

georiënteerd. Deze vereniging beheert ook de 

oudheidkamer en verzorgt rondleidingen door 

de stad. De algehele indruk was dat Dokkum veel 

zorgvuldiger met haar geschiedenis omgaat dan 

Heerenveen.

EN  VERDER...
Op 26 oktober stonden we met een informatiestand in het gemeente-

huis van Achtkarspelen (Buitenpost) ter gelegenheid van het 675 jarig 

bestaan van die gemeente en op uitnodiging van onze zustervereniging. 

December 2013 zijn onze nieuwe statuten klaar en ook het beleidsplan 

2014. Het huishoudelijk regelement volgt in maart 2014, zodat we alles 

in één keer op onze voorjaarsvergadering van 2014 kunnen presen-

teren. Er zijn plannen om die voorjaarsvergadering in Niawier te houden 

met als middagthema ‘Klooster Sion’, maar we moeten eerst e.e.a. nog 

uitwerken. Hiermee ligt ons 25-jarig jubileumjaar al weer achter ons...

Een ieder een goede jaarwisseling toegewenst en tot ziens in 2014!

VAN DEVOORZITTER
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ERELID  EN  REDACTIELID-VAN-VERDIENSTE  EIMERT  SMITS 
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IN ALBUM FRANÇOIS BEKIUS

KLEINZOON  VAN  DE  DUIVELSDOMINEE
Rond 1795 legde de Groninger student François Bekius (1776-1846), 

een kleinzoon en naamgenoot van de ‘Duivelsdominee’   François Bekius 

(1726-1803) en de grootvader van de schrijver François Haverschmidt 

(Piet Paaltjens), een vriendenalbum of Album Amicorum aan. Dit album 

is in 1961 door Sjoukje Poutsma uit Bloemendaal geschonken aan de 

Universiteits-bibliotheek Leiden, waar het werd gezien en gefotogra-

feerd door ons redactielid Hans Zijlstra. 

Die oude albums moet je dan op een kussen leggen en met een lood-

touwtje houd je de bladzijden plat; daarna mag je onbeperkt foto’s ma-

ken zonder flits. Het album in een kartonnen omslag bevat naast zeven 

inscripties een drietal penseeltekeningen, waarvan er één gemaakt 

werd door een D. Djurrema uit Dokkum; een levendig stadsgezicht op 

waarschijnlijk de stad Dokkum met een trekschuit, twee boerenwagens, 

wat vee en een aantal molens.

LIJST  VAN  VRIENDEN
Album Amicorum betekent letterlijk ‘lijst van vrienden’ en deze albums 

werden vooral door mannen uit voorname en adellijke kringen aan-

gelegd als een soort portfolio van hun sociale netwerk. Vooral bedoeld 

als een statussymbool, waarmee zij zich een plek in de maatschappij 

konden verwerven. Studievrienden die werden gevraagd om een bij-

drage te leveren, maakten dan ook nogal wat werk van hun meestal rijk versierde en met fraaie krulletters beschreven pagina’s. 

Museum Het Admiraliteitshuis in Dokkum wijdde van 12 oktober 2012 tot 23 februari 2013 een expositie aan deze  ‘Social Media 

uit 19e-eeuws Dokkum,’  albums waaruit later de poesiealbums ontstonden, wat toen vaak meer een meisjes- en vrouwenaan-

gelegenheid was.

Hoewel François Bekius’ album in Leiden ligt, heeft 

hij daar niet gestudeerd. Hij schreef zich in op 12 

augustus 1794 aan de Universiteit van  Groningen. 

Opvallend is dat de inschrijving vóór hem ( op 

24 juli ) van Sijbrandus Fockema was, die ook uit 

Dokkum kwam. Die Fockema was - zo mag je wel 

aannemen - een echte studiemaat en blijkbaar 

gingen ze samen naar Groningen om te studeren. 

ZEVEN  INSCRIPTIES
In het album van François Bekius vinden we zeven 

inscripties of bijdragen: van de medische student 

Sijbrandus Fockema uit Dokkum, R. Barkman, 

zonder plaatsaanduiding, Djurre Djurrema, uit 

Dokkum, Peterus Isaac Knoll, theologisch student 

te Leiden, uit Gerkesklooster, ( maar geboren op 19 

juli 1774 in Dokkum als zoon van Petrus Johannes 

Wibrandus Knoll en Wilhelmina Meints ), ( Age? )

Looxma, juridisch student, die later advocaat te 

Leeuwarden was, T.E.F. Heerkens, juridisch student 

en later clerq te Deventer en P. Brongers,  juridisch 

student te Groningen. 

In het ook bewaard gebleven Album Amicorum 

van Heerkens is bijvoorbeeld weer een bijdrage 

van François Bekius te vinden.

MOLENS  VAN  DOKKUM
door  WARNER  B.  BANGA
            

ALBUM  AMICORUM  VAN  FRANCOIS  BEKIUS ( INZET )

GROOTVADER  DOMINEE  FRANÇOIS  BEKIUS   1726 - 1803

INZET VAN FRANCOIS  BEKIUS AFKOMSTIG UIT:  W. DUINKERKEN -

‘DANTUMAWOUDE, EEN DORP IN DANTUMADEEL ’ - TRESOAR



H
IS

T
O

R
IE

 &
 S

T
R

E
E

K
G

E
S

C
H

IE
D

E
N

IS

9

DJURRE  DJURREMA
De kunstenaar en vervaardiger van twee pagina’s in het album van François Bekius is de Dokkumer Djurre Klazes Djurrema. 

Hij was een zoon van Dieuwke Tjerks Hoogakker en de zilversmid Klaas Djurrema, die als één van de belangrijkste smeden 

van achttiende-eeuws Dokkumer goud- en zilverwerk wordt gezien. Djurre werd geboren op 22 oktober 1773 en was later ook 

zilversmid te Dokkum. Hij werkte aanvankelijk veel samen met zijn vader en in het boek ‘Dokkumer, Kollumer en Amelander 

zilver’ staan enkele van zijn werkstukken afgebeeld. 

Hij trouwde tweemaal, eerst met Sijke Gerrits en in 1820 met Trijntje Ruurds Bakker en overleed op 74-jarige leeftijd in 1848. 

Zijn belangrijkste zilverwerk vervaardigde hij tussen 1812 en 1841, toen hij stond geregistreerd met zijn meesterteken ‘DD’ in 

een ruit, bij de Waarborg in Leeuwarden. Djurre Djurrema schreef in 1796 in het album van François Bekius:

T. besit eens Vrinds is meer, dan mooglijk ijmand denkt

Het is een Eedle gaaf, die ons de godheid schenkt

Waar door wordt aan de ziel een dubble kragt gegeven

Om langs het pad (der) deugd, na ’t waar geluk te streven.

Dockum    Dit zij ter gedagtenis van uw

den 1 septbr.  goeden Vrind, die zig dus met ware

1796   agting tekent  D. Djurrema

STADSGEZICHT  OP  DOKKUM  ANNO  1796
Djurre Djurrema tekende en schilderde met inkt en penseel een lande-

lijk tafereeltje met een zicht op de stad Dokkum vanaf de oever van de 

Dokkumer Ee vanuit zuidwestelijke richting. Als het stadsgezicht natuur-

getrouw werd geschetst, maar daar lijkt het niet op, dan moet hij on-

geveer bij Oude Zijl ( Aldsyl ) onder Betterwird aan de Ee hebben gezeten. 

Vandaar keek hij over de velden naar de bolwerken van Dokkum, waarop 

toen drie molens stonden. 

In velerlei opzichten is dit een zeer interessante prent: van het Dokkum 

aan het eind van de 18e eeuw is heel weinig betrouwbaar beeld- en 

kaartmateriaal bekend. Eén grote uitzondering daarop vormt de zeer 

gedetailleerde vogelvluchtplattegrond van J. Smedema uit 1788 ( vanuit

het zuiden gezien ). De tekening van Djurrema kan daarmee het beste 

worden vergeleken, omdat deze amper acht jaar later gemaakt moet 

zijn. Van de wateren en vaarten rond Dokkum is bekend dat er een trek-

schuitverbinding naar Leeuwarden via de Dokkumer Ee en naar Groningen via de Stroobosser Trekvaart werd onderhouden. 

Ook langs het Dokkumer Grootdiep naar Dokkumer Nieuwezijlen was een jaagpad aanwezig. Een stadsgezicht op Dokkum 

moet dus vanuit één van die drie richtingen bekeken worden, zodat een zicht vanuit het zuidwesten qua sfeer al snel overblijft. 

De tekenaar moet ergens bij de voormalige Oude Zijl (Aldsyl) aan de Dokkumer Ee gezeten hebben ( z.o.z. X ). Toch berust het 

tafereeltje gedeeltelijk op fantasie, want vanuit geen enkele richting krijgt men het water op de voorgrond met het jaagpad op 

de verste oever en tevens de skyline van Dokkum met molens op de achtergrond. Zeker één molen, de houtzaagmolen van 

Helder, had dan aan deze kant van de Dokkumer Ee moeten staan.



MOLENS VAN DOKKUM
In 1796 stonden binnen de stadswallen en direct bij Dokkum ongeveer tien molens. Drie daarvan waren de korenmolens op de 

dwingers van de bolwerken: de Hanspoortster stellingmolen ( uit  ± 1760 ), de Driepijpster stellingmolen ( 1773 ) en de Groote 

Molen, een forse, oude standaardmolen, die in 1840 gesloopt zou worden. Na 1750 werd het achtkante molentype steeds 

vaker toegepast, vaak op een houten of stenen onderstuk met een balustrade of stelling voor de bediening van de molen. Dit 

molentype was sterker en groter dan de oudere standerdmolens en had veel meer capaciteit, omdat er in de achtkante romp 

ruimte was voor twee maalstoelen in plaats van één, zoals in de smalle kast van de standerdmolen. Iets buiten de stad stonden 

twee pelmolens: in de bocht aan de Dokkumer Ee bij Betterwird ‘De Jonge Ulbe’ ( ± 1703 ) van Ulbe Gerrits Buwalda en aan de 

kant van Oostrum bij het Verlaat in de Súd Ie de pelmolen ‘De Verwachting’ ( 1718 ) van Walle Melis van der Werff.

Dokkum kende vanaf het begin van de 18e eeuw 

een rijke houtzaagcultuur; in de directe nabijheid 

van de stad stonden liefst vier houtzaagmolens 

en een vijfde, ‘De Bouwlust,’ zou enige jaren later 

aan de Stroobosser Trekvaart gebouwd worden. 

De meeste van deze zaagmolens stonden in 1796 

buiten het zicht van de tekenaar, maar vanuit zuid-

westelijke richting waren de houtzaagmolen van 

Helder ( ± 1753 ) aan de zuidkant van de Ee en de 

houtzaagmolen ‘Het Hert’ ( ± 1714 ) aan de Streek 

van de gebroeders Van Assen prominent aanwezig. 

BUITEN  HET  BLIKVELD
Aan de Woudvaart, bij de aansluiting met de 

Mearsloat, stond – net buiten het blikveld of papier 

van de tekenaar – de leermolen en zeemtouwerij 

van Rinse Jetzes de Vries, die na 1830 zou worden 

verbouwd tot stelling-pelmolen. De poldermolen

van de Hoedemakerspolder was in 1796 nog niet 

aanwezig; deze is vermoedelijk net vóór 1807 ge-

bouwd en ontbreekt dus nog in het tafereeltje. 

Tekenaar Djurre Djurrema had in de skyline van 

zijn albumversiering nog wel meer molens kunnen tekenen, maar zijn papier was daarvoor te kort óf hij vond het zo wel 

goed: van links naar rechts schetste hij ( net zichtbaar achter een hooiwagen ) korenmolen ‘De Jonge Ulbe’ en zaagmolen  

‘Het Hert’, vanwege zijn forse uiterlijk later ook wel ‘De Reus’ genoemd, beide aan de Streek, dan de zaagmolen van Helder 

( die dus in werkelijkheid op de zuidoever van de Ee stond ), en de Hanspoortster- en Driepijpsterkorenmolen op de bolwerken 

van Dokkum. De standerdmolen de ‘Groote Molen’ op de Zuiderdwinger viel net buiten het blikveld van zijn penseeltekening. 
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MOLENKAART  VAN  DOKKUM  ROND  1796  ( NAAR  WOPKE  EEKHOFF )

X
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ALLE  MOLENS  OP  EEN  RIJTJE
Als Djurrema zelf de schilder van het landschap is, was hij zonder twijfel 

een getalenteerd kunstenaar, iets wat gezien zijn latere beroep en het 

zilverwerk dat hij vervaardigde natuurlijk niet verwonderlijk is. Misschien 

liet hij zich zelfs inspireren door schilders als Paulus Potter als we naar de 

houdingen van het herkauwende vee op de voorgrond kijken.

Aannemelijk is – als  we alles nog eens op een rijtje zetten – dat Djurre Djurrema tijdens zijn studie in Groningen bevriend raakte 

met François Bekius en door hem gevraagd werd een bijdrage te leveren in zijn Album Amicorum. Waarschijnlijk heeft hij toen 

op basis van zijn herinneringen en kunstzinnige fantasie een landelijk stadsgezicht op hun beider geboortestad Dokkum toe-

gevoegd, als passend sfeerbeeld bij zijn vriendschapsverklaring. 

De complete geschiedenissen van deze molens worden uitvoering beschreven in mijn boek  ‘Jim mutte komme: ut waait!’ over 

molens  en molenaars in Dongeradeel.  Met dank aan Hans Zijlstra en Arjen Dijkstra voor aanvullende gegevens en opmerkingen.

PELMOLEN  ‘DE  JONGE  ULBE’ 
Deze molen had een voorganger bij Oudezijl maar werd rond 1700 op deze gunstige plek aan de 

trekvaart naar Leeuwarden en de weg naar Holwerd gebouwd als peldegarstmolen. Op een pel-

molen mocht geen meel gemalen worden, maar de molenaars namen het niet altijd zo nauw met 

de regels. In 1780 kwam de molen in het bezit van Ulbe Gerrits Buwalda die de molen overdeed 

aan zijn zoon Gerrit. Bij de geboorte van diens zoon Ulbe in 1816 noemde de dolgelukkige mole-

naar de molen ‘De Jonge Ulbe’. Later werd deze molen ook geschikt gemaakt om granen te malen. 

Toen een latere molenaar een dochter kreeg, veranderde hij de molennaam in ’De Jonge Sytske’.

In 1933 werd de molen ontwiekt en in 1944 werd de molenromp afgebroken.

ZAAGMOLEN  ‘HET  HERT’
‘Het Hert’  werd waarschijnlijk al gebouwd vóór 1700, bij de uitwatering van de Oude Paesens in 

de Dokkumer Ee, en was bedoeld om zware balken te zagen voor de scheepsbouw op de Streek. 

Uit 1756 is een ‘Servituut van houtlegging’  bekend waarin molenbezitters het recht kregen om hun 

hout langs de vaart te leggen. In 1796 was de molen in het bezit van de houthandelaars Hotze 

en Jan Harmanus van Assen, waarvan de laatste ook wethouder van Oostdongeradeel was. Later 

kwam de molen in het bezit van o.a. de familie Vellinga en Banga. Na een grondige verbouwing 

en uitbreiding in 1881stond de forse zaagmolen ook bekend als ‘De Reus’. Hij werd ontwiekt en de 

bovenbouw werd gesloopt in 1932. De zaagschuur bleef bestaan tot eind 1970.

ZAAGMOLEN  VAN  HELDER
De landbouwer Jan Jans Helder liet in 1753 een houtzaagmolen onder Sijbrandahuis aan de Ee 

bouwen en bouwde daar een florerende houthandel op. In 1773 liet hij naast de molen een fraai 

herenhuis bouwen, waarvan de schitterende betimmering, tegelwerk en rococo-snijwerk be-

waard gebleven zijn in het Dokkumer stadhuis.  De invloedrijke familie Helder behoorde tot de 

aanzienlijken van Dokkum, maar zagen uiteindelijk hun houthandel teloor gaan. De molen werd 

in 1894 getroffen door brand, maar herrees uit zijn as als ‘De Phenix’. Hiervoor werd het achtkant 

van een molen met die naam uit de Zaanstreek gebruikt. Naast de molen was een houtkolk en een 

kalkbranderij aanwezig. In 1927 werd de bouwvallige molen ontwiekt en in 1938 gesloopt.

HANSPOORTSTER  KORENMOLEN
Op de bastions van de Dokkumer bolwerken stonden van oudsher de korenmolens. In de 18e 

eeuw werden de kleine standerdmolens vervangen door achtkante stellingmolens met meer ca-

paciteit. De Hanspoortster korenmolen was daar rond 1760 gebouwd en was in 1796 in het bezit 

van verschillende eigenaren, omdat het blijkbaar aantrekkelijk was om in molens te investeren. 

De molenaars waren toen Wierd Aukes en Abraham Beitsema. Zij waren ook verantwoordelijk 

voor het onderhoud van de brug naar de molen en werden regelmatig door het stadsbestuur 

aangesproken, omdat ze met hun zware karren de bolwerken en onverharde wegen vernielden. 

In 1842 brandde de Hanspoorster molen af en werd deze onder druk van buren niet herbouwd.

DRIEPIJPSTER  KORENMOLEN
Ook de standerdmolen bij de Driepijpsterbrug werd in 1773 door Gerrit en Machiel Hendriks 

vervangen door een grotere stellingmolen. Toen Machiel in 1796 overleed, zette zijn weduwe het 

bedrijf voort,  geholpen door Fokke Jacobs en Wierd Aukes van de Hanspoortster molen. Nadat 

die molen was afgebrand, was de Driepijpstermolen in Dokkum de enige korenmolen, omdat de 

oude Groote Molen op de Zuiderdwinger al in 1840 was afgebroken. Gelukkig verrees daar in 1849 

de huidige korenmolen ‘De Hoop’,  want in 1862 brandde ook de Driepijpstermolen af! Deze werd 

hetzelfde jaar al vervangen door een stevige stellingmolen met een stenen onderstuk, die we nog 

altijd kennen als de ‘Zeldenrust’.

tijd van pruiken & revoluties
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ONDEUGENDE BIJDRAGE VAN BEKIUS’ VRIEND R. BARKMAN 

UIT DECEMBER 1795 DIE BIJZONDER KNAP GETEKEND IS EN 

DE VRAAG OPROEPT OF VOOR DEZE ILLUSTRATIES MISSCHIEN 

OOK EEN KUNSTENAAR WERD INGEHUURD

IN HET ALBUM AMICORUM VAN BEKIUS STAAN NOG TWEE 

PRACHTIGE KUNSTWERKJES, ZOALS DIT LANDSCHAPJE VAN 

ZIJN GRONINGER STUDIEVRIEND P. BRONGERS

VERVOLGARTIKEL  OVER  FRANÇOIS  BEKIUS
In een vervolgartikel zal redactielid Hans Zijlstra in De Sneuper 113 

ingaan op het leven van François Bekius (1776-1846) en zijn vrouw 

Gaatske van Slooten (1778-1859) op basis van stukken uit het familie-

archief  Van Slooten, berustend bij Tresoar. Hij was student te Groningen 

en werd evenals zijn gelijknamige ‘duivelachtige’ grootvader, dominee. 

Zijn kleinzoon was de bekende Francois Haverschmidt, Piet Paaltjens.
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IN  1820
EEN VONDELING TE RAARD

door  PAUL  HILLEBRAND
               

EEN  PRACHTIG  VERHAAL
Bij mijn onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het vissersdorp 

Moddergat kwam ik in gesprek met meerdere bewoners van het dorp. 

Zo wist een 64-jarige garnalenvisser mij te vertellen, dat in zijn huis tot 

1940 ene Jan Westra had gewoond. Dat had hij jaren geleden gehoord 

van zijn grootvader, die hem veel vertelde over vroeger. Maar met die Jan 

zou iets bijzonders aan de hand zijn geweest; hij zou als kind in de buurt 

van Oostmahorn te vondeling gelegd zijn op een kar van fiskrinsters

uit Moddergat. Zo belandde het jochie aldaar en hebben de vrouwen 

hem bij de Grietman aangemeld. Daar moest het kind een naam krijgen 

om ingeschreven te kunnen worden. Op de vraag wie van de vrouwen 

hem als eerste had gevonden was het antwoord “Jantsje”. Zo kreeg het 

kind de voornaam Jan. Nu nog een familienaam. Gevraagd naar de om-

standigheden werd er opgemerkt, dat er een sterke westenwind was. 

Nou, dan was “Westra” een geschikte familienaam.

Een prachtig verhaal, maar het is niet de waarheid. Deze Jan Westra is in 

1857 geboren in Aalsum als zoon van de koemelkers Jan Jans Westra en 

Sytske Sjoerds van der Tuin. Zijn grootouders waren Jan Jans Westra 

en Ymkje Nutterts Rosier uit Bornwird.

Maar waar komt zo’n verhaal dan vandaan? Is het gewoon verzonnen of 

bestaat er toch ergens een link met een waar gebeurde vertelling? Om 

daar een antwoord op te vinden ben ik op zoek gegaan naar vondelin-

gen in de Dongeradelen. Die blijken spaarzaam te zijn.

In 1820 wordt er bij de Grietman in Ternaard een jongetje aangegeven door een oude schipper en een jachtopziener. Het was 

in de vroege ochtend van 28 juni gevonden op een bankje voor het huis van de schoolmeester Beernt Jans Zuidma te Raard. 

Het jongetje was vermoedelijk twee weken oud, 

maar onbekend in het dorp. 

Volgens de geboorteakte was het “gekleed in een 

wit linnen hembdtje, een bont gestreept borstrokje 

en voorts met een witte dopjesdoek omwonden, 

alles ongemerkt of geletterd.” Het kreeg ter plekke 

de voornaam Willem, waarschijnlijk vernoemd 

naar Koning Willem. “Klaas Dikland oud 29 jaren, 

opziender van de Jagt, hebbende als oudste Armen-

voogd het kind vervolgens tot zich genomen en van 

het nodige verzorgd.”

De moeder blijft echter niet onbekend, want in de jaarindex wordt zij toch genoemd: Jacoba Leenderts Rosier, oud 27 jaar 

uit Leeuwarden. En wat blijkt nu? Het jongetje is op 6 juni 1820 geboren te Leeuwarden en daar door Jacoba’ s broer Gerrit 

Leenderts Rosier aangegeven als Leendert Rosier. Zo is de jongen geboren als Leendert, maar is hij na enkele weken het leven 

ingegaan als Willem. Oud is hij echter niet geworden, want kort na zijn 13de verjaardag overlijdt hij in Veenhuizen.

EEN  EIGEN  LEVEN  LEIDEN
Maar wat kan deze gebeurtenis te maken hebben met de eerder genoemde Jan Westra? Jans grootmoeder, geboren in 1802 in 

Niawier, droeg de naam Rosier! Toeval? Dat kan, maar wie weet ligt hier de bron van het doorvertelde verhaal. Deze Ymkje Nut-

terts Rosier had in 1820 de leeftijd van 18 jaar. In 1833 trouwt zij met Jan Jans Westra uit Bornwird, een gehucht op loopafstand 

van Raard. Het is mogelijk dat zij als jonge vrouw in Bornwird een aanstelling had op een veehouderij of in de huishouding en 

zo de boerenknecht Jan heeft leren kennen.

De ongehuwde Jacoba Rosier zal ongetwijfeld in problemen zijn geraakt na de geboorte van haar zoontje en heeft mogelijk 

hulp bij familie gezocht. In haar geval ver van huis in de buurt van Raard. Zou dat bij Ymkje Rosier in Bornwird zijn geweest? In 

1829 wonen Jan Martens Westra, arbeider en Ytje Jans Talsma in huis nummer 3 te Bornwird. Zij zijn de overgrootouders van 

Jan uit Moddergat. Hun zoon Jan Jans Westra, in 1833 gehuwd met Ymkje Nutterts Rosier, woont in 1939 in huis nummer 11 te 

Bornwird. Zij zijn de latere grootouders.

Het verhaal schept geen helderheid, maar maakt wel duidelijk, dat mondelinge overleveringen in de loop der jaren aan waar-

heid kunnen inboeten en een eigen leven gaan leiden. Ze worden steeds mooier doorverteld, maar dat gaat dan wel vaak ten 

koste van de werkelijkheid.
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GEBOORTEAKTE  LEENDERT  ROSIER  - 1820

 DETAIL  GEBOORTEAKTE  ‘WILLEM’  -  1820
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INLEIDING
Tjerk Romkes Viersen (1787-1840) is kwartiernummer 86 in de kwartier-

staat van mijn kinderen. Tot begin 2010 wist ik slechts dat hij in Niawier 

gewoond had en dat zijn dochter Bontje (1836), waarvan wij afstammen, 

daar geboren is. Het verhaal van Jan Walda te Niawier over de bewoners 

van het pand Grutte Stege nummer 3 op de website van dorpsbelang 

Niawier-Wetsens vormde de directe aanleiding de levensloop van Tjerk 

Romkes Viersen te reconstrueren. De notariële gegevens zijn digitaal ver-

zameld via de website van Tresoar; de overige gegevens op locatie in 

het Historisch Informatie Centrum Noordoost-Fryslan te Dokkum en in 

Tresoar te Leeuwarden. 

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Jan Walda te Niawier voor zijn infor-

matie over het pand Grutte Stege 3 en de beschikbaarstelling van het 

artikel over het pand Linepaad 5 uit de Dorpskrant Niawier-Wetsens van 

mei 1997 en naar Reinder Tolsma te Oosternijkerk. die mij informeerde 

dat Tjerk Romkes Viersen behalve floreennummer 14 ook nummer 17 

huurde in de jaren dertig van de negentiende eeuw. 

EEN  VEELZIJDIG  MAN
Tjerk Romkes Viersen, huisman, landbouwer, koemelker, landbouwer, gardenier en zonder beroep, geboren te Akkerwoude op 

12 maart 1787, gedoopt aldaar op 9 april 1787, wonende aldaar, te Veenwouden en te Niawier, overleden aldaar op 31 januari 

1840 om 09.00 in huis nummer 2; aangifte door Andries Dirks Hiemstra, 55 jaar, voerman en Dirk Gerrits de Windt, 46 jaar, garde-

nier, beide te Niawier, de overledene vreemd, 52 jaar oud, zoon van Romke Jacobs (pachtboer en gebruiker stem 28 Akkerwoude 

(1778)) en Wytske Tjerks.

Tjerk Romkes Viersen neemt in 1811, wonende te Veenwouden, de achternaam Viersen aan. Hij huurt op 18 april 1812 een 

huis, hornleger en land te Veenwouden van Rinse Klases Talma te Wouterswoude. Hij wordt wel voor de Nationale Militie 

ingeschreven onder nummer 1675, maar was tot geen dienst verplicht. Zijn signalement is opgenomen onder nummer 1597 

met handtekening:  Voorhoofd rond, ogen blauw, neus gebogen, mond ordinair, kin rond, haar bruin, wenkbrauwen bruin, geen 

merkbare tekenen. 

NOTARIËLE  TRANSACTIES
Op 8 november 1815 is hij borg voor Meindert Gerrits Ley, veenbaas te Hardegarijp bij de aankoop van klijnland te Hardegarijp 

van Lolke Gerrits Jansma, koopman te Leeuwarden en Pieter Tjeerds Veeninga, koopman te Hardegarijp. Tjerk is volgens zijn 

huwelijksacte (1817) huisman en bij zijn ondertrouw landbouwer te Veenwouden. 

Bij de geboorte van zijn twee oudste kinderen in 1818 en 1820 is hij koemelker te Veenwouden. Tjerk Romkes Viersen en Berber 

Hendriks Tabes huren op 13 mei 1820 een sathe en landen te Niawier, huursom fl. 960 per jaar van Duco Gerrold Hora Siccama 

te Hoogezand en Johan Rengers Hora Siccama te Hoogezand, beide onder voogdij van hun vader Wiardus Hora Siccama. 

Het betreft floreennummer 14 te Niawier; een zathe groot 23 bunder en 51 v.k.roeden/50 pondematen met ten oosten Jacob 

Douwes Jousma, ten zuiden het dorpspad, ten westen Pier Rijpma en ten noorden de weg, bezwaard met een floreen van 

18-21-0. Kadastraal B 737 Nijkerk (1832)/1850: B 225, 235-237, 240, 242-244. ( In 2010 is het adres Linepaad 5; de boerderij is her-

bouwd in 1846; de woning is later nog gewijzigd van kop-hals in kop ) Tjerk Romkes Viersen en Berber Hendriks Tabes laten op 

2 juli 1827 een obligatie noteren bij notaris Witteveen te Metslawier groot fl. 1804 met Wiardus Hora Siccama te Hoogezand als 

schuldeiser en Jan Romkes Viersen, zijn broer als borg. Volgens de volkstelling opgemaakt naar de toestand op 31 december 

1829 woont Tjerk Romkes Viersen als landbouwer op huisnummer 42 met zijn vrouw Berber Hendriks Viersen, 5 jonge kinderen 

en met de inwonende Hendrik Dirks Weidenaar, 18 jaar, boerenknecht, geboren te Paesens en Sijtske Pieters Reitsma, 25 jaar, 

dienstmeid, geboren te Oosternijkerk. Op 9 juni 1830 verkoopt Tjerk Romkes Viersen uit Niawier land te Rinsumageest voor 

fl..1900 aan Tjalling Rinses Heeringa, Daniel Rinses Heeringa, Rienk Rinses Heringa en Wieger Eelkes de Jong, allen te Niawier. 

Op 23 februari 1831 koopt hij een huis te Niawier voor fl. 326 van Harm Beernts Duipmans (1771-1831) wever te Niawier. Hij leent 

op 9 maart 1831 fl. 200,- aan Trijntje Jans te Niawier, weduwe van Goffe Jacobs Miedema. Op 22 november 1831 koopt hij een 

deel uit de sathe en landen te Metslawier verkocht door jonkheer Hobbe Baerdt van Sminia te Bergum. Deze aankopen betref-

fen een perceel weiland, kadastraal Nijkerk 434 en een perceel bouwland, kadastraal Nijkerk 435, onder Metslawier grenzend aan 

de Zuider Ee. Op 25 januari 1832 koopt Tjerk Romkes Viersen een huis te Niawier van Haye Melles Minnema te Hantumeruitburen

voor fl..115.  Op 10 december 1832 leent hij fl. 500  van Gerryt Wilhelmy te Stiens. Hij bezit in 1832 onder Rinsumageest kadas-

traal Birdaard diverse percelen weiland, rietpoelen en moeras en onder Veenwouden twee percelen hooiland.

TJERK ROMKES VIERSEN door  GOSSE  VAN DER  PLAATS  
            

DE LEVENSLOOP VAN
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  NIAWIER
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Op 2 en 8 december 1832 verkoopt Frans Harkes Fol-

kertsma te Wierum, tevens voogd over Gerrit, Trijntje, 

Willem en Reinder Kornelis Brunia, vastigheden te 

Metslawier en Niawier. Tjerk Romkes Viersen is één van 

de kopers. 

Op 26 augustus 1833 passeert bij notaris Witteveen 

te Metslawier een (nieuw) huurcontract tussen Duco 

Gerrold Rengers Hora Siccama te Glimmen en Johan 

Rengers Hora Siccama te Hoogezand voor een sathe 

met landen te Niawier voor een huursom van fl. 750 

per jaar aan Tjerk Romkes Viersen en Berber Hendriks 

Tabes. 

Tjerk Romkes Viersen te Niawier houdt op 24 juli 

1834 boelgoed van te velde staande vruchten met een 

opbrengst van fl. 218. Op 4 mei 1836 leent Tjerk Rom-

kes Viersen fl. 80 aan Brand Jans Westra te Niawier 

en anderen. Tjerk Romkes Viersen huurt in 1838 ook 

stemnummer 17 de zogenaamde ‘ Heale Wey zathe‘  te Niawier (in 2010: Siercksmawei 4, Niawier). Hij verkoopt op 20 november 

1838 land te Niawier voor fl. 1201 aan jonkheer Daniel de Blocq van Haersma de With te Metslawier. Op 27 december 1838 

tekent Tjerk Romkes Viersen een obligatie dat hij fl. 2935 schuldig is aan Duco Gerrold Rengers Hora Siccama te Hoogezand 

en Johan Rengers Hora Siccama te Hoogezand. 

TE  VEEL  HOOI  OP  DE  FINANCIËLE  VORK
Hoewel bovenstaande opsomming van notariële transacties gebaseerd 

is op de digitale online bronnen in februari 2010 en er wellicht nog meer 

transacties hebben plaatsgevonden vastgelegd bij andere notariskan-

toren, die nog niet online ontsloten zijn, is het evident dat Tjerk Romkes 

Viersen te veel hooi op de financiële vork genomen heeft. 

Op 21 juni 1839 staat in de Leeuwarder Courant: Extract-Vonnis. Bij von-

nis derArrondissements Regtbank te Leeuwarden, in dato den achttienden 

Junij 1800 negen en dertig, is gelast dat de persoon van Tjerk Romkes Vier-

sen, Landbouwer, wonende te Niawier, uithoofde van verkwisting onder 

Curatele zal worden gesteld en bevolen dat er dien ten gevolge, zoodra ge-

dacht vonnis kracht van gewijsde zal hebben bekomen, overeenkomstig de 

wet, door den Kanton Regter over zijnen persoon en zijne goederen een Cu-

rator en toezienden Curator zullen worden benoemd. Voor extract conform, 

mr. A.E.M. de Swart, procureur.

Op 4 november 1839 wordt de inventaris opgemaakt van de bezittin-

gen van Tjerk Romkes Viersen, door de curator Jillis Simons Wiersma te 

Niawier. Tjerk Romkes Viersen is vanaf mei 1822 tot mei 1839 landbou-

wer geweest te Niawier op floreennummer 14. Bij de aangifte van zijn 

jongste dochter Jantje (1 juli 1839) is hij afwezig en wordt als zijn beroep 

genoteerd gardenier. 

Op 10 en 17 januari 1840 staat een oproep in de Leeuwarder Courant: 

Diegenen welke iets verschuldigd zijn aan, of te vorderen hebben van den 

Boedel van Tjerk Romkes Viersen en Barber Hendriks Tabes, echtelieden te 

Niawier, worden verzocht daarvan binnen tien weken opgaaf te doen 

aan mr.F.Witteveen, Notaris te Metslawier. Bij zijn overlijden op 31 janu-

ari 1840, ruim zeven maanden later wordt als beroep “geen” genoteerd. 

Opmerkelijk is dat hij niet meer in de volkstelling opgemaakt naar de 

toestand van eind 1839, wordt vermeld, hoewel hij pas op 31 januari 

1840 te Niawier overlijdt. Zijn vrouw, Berber Hendriks Tabes, staat als 

hoofd van het gezin en van beroep koemelkster genoteerd op num-

mer 33 met negen kinderen, waarvan de jongste 6 maanden oud is. 

tijd van burgers en stoommachines

LINEPAAD  NR. 5  IN  NIAWIER

NIAWIER FLOREEN 14  (1820-1839)  HISGIS

NIAWIER FLOREEN 17  (1832-1839)  HISGIS
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Op 9 februari 1841 vindt de provisionele en finale toewijzing plaats bij 

notaris Witteveen te Metslawier van de onroerende goederen te Niawier 

en Rinsumageest van Berber Hendriks Tabes te Hardegarijp, weduwe van 

Tjerk Romkes Viersen, verkoper voor zich en in kwaliteit, tevens moeder 

van en voogd over Hendrikje, Romkje, Aaltje, Romke, Hendrik, Antje, 

Bontje en Jantje Tjerks Viersen. 

Een van de kopers is Douwe Jans Scheepstra, gardenier te Niawier. Hij 

staat op de kadastrale lijst met huisnummer opgemaakt in 1853 op huis-

nummer 33, kadestaal B 767. Aangezien het huisnummer overeenkomt 

met het huisnummer van het gezin Viersen-Tabes in 1839, namelijk

nummer 33, lijkt het zeer aannemelijk dat de familie Viersen van mei 1839 

tot circa 1840 in dat huis heeft gewoond. Dit pand stond op de huidige 

locatie Grutte Stege 3 te Niawier; het huidige woonhuis is gebouwd in 

1989. De oorspronkelijke woning is dus naar alle waarschijnlijkheid van 

circa 1841 tot 1943 in bezit geweest van de familie Scheepstra.

DE  KINDEREN  VAN  TJERK  EN  BERBER
Tjerk Romkes Viersen is getrouwd te Tietjerksteradeel op 25 oktober 1817, op 30-jarige leeftijd met Berber Hendriks Tabes (16 jaar 
oud), koemelkster en zonder beroep, geboren te Suawoude op 5 november 1800, gedoopt te Hardegarijp op 24 november 1811, 
wonende te Suawoude, te Hardegarijp, te Veenwouden, te Niawier, te Hardegarijp en te Huizum, overleden te Jislum op 5 juni 
1869 om 21.00 uur in huis nummer 10, 68 jaar oud, dochter van Hendrik Jans Tabes (boerderijhouder) en Bontje Martens (boerin). 
Berber Hendriks Tabes wordt in haar huwelijksacte vermeld als zonder beroep te Hardegarijp, inwonende bij haar moeder Bontje 
Martens, (boerin).

1  Wytske Tjerks Viersen, dienstmeid en boerin, geboren te Veenwouden op 30 oktober 1818 om 04.00 uur; aangifte door Tjerk 
Romkes Viersen, koemelker te Veenwouden, oud 31 jaar. Wonende aldaar, te Bergum en te Eestrum, overleden aldaar op 22 okto-
ber 1899 om 15.00 uur; aangifte door Tjebbe Egberts Kooistra, 71 jaar, arbeider en Jan Geeuwkes de Boer, 65 jaar, veehouder, beide 
te Eestrum, 80 jaar oud. Zij is getrouwd te Tietjerksteradeel op 14 oktober 1846, op 27-jarige leeftijd (1) met Johannes Sytzes Sip-
kema (ongeveer 40 jaar oud), boerenknecht, geboren te Bergum rond 1806, wonende aldaar, overleden voor 7 december 1850, 
hoogstens 44 jaar oud, zoon van Sytze Jochums Sipkema en Antje Johannes Dijkstra. Zij is opnieuw getrouwd te Tietjerksteradeel 
op 7 december 1850, op 32-jarige leeftijd (2) met Anne Oeges Hoekstra (30 jaar oud), van boerenbedrijf, geboren te Tietjerk in 
het jaar 1820, zoon van Oege Jans Hoekstra en Trijntje Symens Algra.

2  Hendrikje Tjerks Viersen, geboren te Veenwouden op 22 november 1820 om 10.00 uur; aangifte door Tjerk Romkes Viersen, 
33 jaar, koemelker te Veenwouden. Overleden aldaar op 27 november 1820 om 05.00 uur 5 dagen oud.

3  Hendrikje Tjerks Viersen, geboren te Niawier op 11 mei 1822 om 07.00 uur; aangifte door Tjerk Romkes Viersen, 35 jaar, 
landbouwer te Niawier. Wonende aldaar, te Jislum en te Marrum, overleden aldaar op 5 december 1910 om 03.00 uur. Zij is 
getrouwd te Ferwerderadeel op 14 mei 1853, op 31-jarige leeftijd met Frans Douwes Sterk (ca. 31 jaar oud),  boerenknecht, 
geboren te Blija ca. 1822, wonende aldaar en te Hogebeintum, zoon van Douwe Jans Sterk en Ytje Fransens Dijkstra (arbeidster).

4  Romkje Tjerks Viersen, geboren te Niawier op 12 december 1824 om 05.00 uur; aangifte door Tjerk Romkes Viersen, 37 jaar, 
landbouwer te Niawier. Wonende aldaar, te Hardegarijp, te Dantumadeel en te Dantumawoude, overleden te Oostdongeradeel 
op 13 juli 1905, 80 jaar oud. Zij is getrouwd te Tietjerksteradeel op 2 mei 1846, op 21-jarige leeftijd met Tjibbe Romkes van der 
Veen (ongeveer 21 jaar oud), schipper en gardenier, geboren te Hardegarijp rond 1825, wonende aldaar en te Dantumawoude, 
overleden voor 13 juli 1905, hoogstens 80 jaar oud, zoon van Romke Tjallings van der Veen (koemelker, veenbaas en rentenier) 
en Jantje Tjibbes Mellema.

5 Aaltje Tjerks Viersen, geboren te Niawier op 6 mei 1827 om 10.00 uur; aangifte door Tjerk Romkes Viersen, landbouwer, 41 
jaar te Niawier. Wonende te Dantumawoude, overleden te Dantumadeel op 22 februari 1909, 81 jaar oud. Zij is getrouwd te Dan-
tumadeel op 12 mei 1853, op 26-jarige leeftijd met Wybe Douwes Zijlstra (ca. 27 jaar oud), geboren te Veenwouden in 1826 of 
1827, wonende te Dantumawoude, overleden voor 22 februari 1909, hoogstens 83 jaar oud, zoon van Douwe Hiddes Zijlstra en 
Grietje Wybes de Vries. In mei 1893 bedanken Wybe Douwes Zijlstra en Aaltje Tjerks Viersen allen, die blijk gaven van belangstel-
ling in hun veertigjarige echtvereniging.

6  Romke Tjerks Viersen, arbeider, geboren te Niawier op 22 december 1828 om 08.00 uur; aangifte door Aaltje Gerrits Rijpstra,
50 jaar, huisvrouw van Jan Janzen Talsma te Niawier; de vader wegens ziekte verhinderd te komen. Wonende aldaar en te 
Bergum, overleden te Niawier op 7 juli 1868 om 13.00 uur in huis nummer 4, 39 jaar oud. Hij is getrouwd te Tietjerksteradeel op 
10 mei 1856, op 27-jarige leeftijd met Sjoukjen Jakobs Geertsma (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Beetsterzwaag rond 1833, 
wonende te Hardegarijp, dochter van Jakob Sjoukes Geertsma (arbeider) en Trijntje Martens van Velden.

7  Hendrik Tjerks Viersen, boerenknecht en arbeider, geboren te Niawier op 29 november 1830 om 00.30 uur; aangifte door 
Tjerk Romkes Viersen, 43 jaar, landbouwer te Niawier. Wonende aldaar en te Bergum, overleden aldaar op 14 september 1905 om 
07.00 uur en van beroep arbeider. Hij is getrouwd te Tietjerksteradeel op 16 september 1854, op 23-jarige leeftijd met Beitske 
Gerrits Stelpstra (ca. 29 jaar oud), naaister, geboren te Huizum rond 1825, wonende aldaar, overleden voor 14 september 1905, 
hoogstens 80 jaar oud, dochter van Gerrit Gerbens Stelpstra en Marijke Pieters Dijkstra.
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8  Antje Tjerks Viersen, geboren te Niawier op 19 november 1832 om 23.30 uur; aangifte door Tjerk Romkes Viersen, 45 jaar, 
landbouwer te Niawier. Overleden aldaar op 5 maart 1833 om 05.00 uur in het huis nummer 42, 106 dagen oud.

9  Antje Tjerks Viersen, geboren te Niawier op 17 december 1833 om 21.00 uur; aangifte door Tjerk Romkes Viersen, 46 jaar, 
landbouwer te Niawier. Overleden te Jelsum op 21 oktober 1920 om 11.00 uur, 86 jaar oud. Zij is getrouwd te Leeuwarden op 17 
april 1861, op 27-jarige leeftijd met Pieter Jacobs van der Wey, overleden 21 oktober 1920.

10  Bontje Tjerks Viersen, geboren te Niawier op 13 november 1836 om 22.30 uur; aangifte door Tjerk Romkes Viersen, 46 jaar, 
landbouwer te Niawier. Zij is getrouwd te Tietjerksteradeel op 7 mei 1859, op 22-jarige leeftijd met Dirk Popkes de Vries Haanstra 
(22 jaar oud), van boerenbedrijf en arbeider, geboren te Bergum op 16 juli 1836, wonende aldaar, te Hardegarijp, te Leeuwarden, 
te Jelsum en te Leeuwarden, overleden aldaar op 22 mei 1871 om 07.00 uur, 34 jaar oud, zoon van Jelmer Haijkes Haanstra en 
Jantje Durks de Vries (dienstmeid, landbouwersche en zonder beroep).

11  Jantje Tjerks Viersen, geboren te Niawier op 29 juni 1839 om 19.00 uur; aangifte door Johannes Klases van der Kooi, 49 
jaar, beroep en woonplaats onleesbaar; vader Tjerk Romkes Viersen, 52 jaar, gardenier te Niawier en moeder Berber Hendriks 
Tabes, zonder speciale beroep echtelieden te Niawier in afwezigheid van de vader aangifte door Johannes van der Kooi. Ongehuwd 
overleden te Huizum op 6 april 1860 om 04.00, 20 jaar oud, in het huis no. 76.

EEN  NIEUW  BESTAAN  VOOR  BERBER  
Berber Hendriks Tabes (1800-1869) verhuist in 1840 naar Hardegarijp en bouwt daar een nieuw bestaan op als koemelkster, zoals 

blijkt uit de volgende documentatie: 

Op 7 maart 1843 wordt een hypotheek geregisteerd bij notaris Witteveen te Metslawier door Berber Hendriks Tabes te Hardegarijp, 

weduwe van Tjerk Romkes Viersen, in kwaliteit, tevens als moeder en voogd over Hendrikje, Romkje, Aaltje, Romke, Hendrik, 

Antje, Bontje en Jantje Tjerks Viersen en door Wytske Tjerks Viersen. Ook in 1846, ten tijde van het huwelijk van haar dochter 

Wytske, is Berber Hendriks Tabes koemelkster te Hardegarijp. 

Op 23 maart 1849 publiceert notaris G. Posthuma in de Leeuwarder Courant een verkoping van twee stukken miedland onder 

Rinsumageest, afkomstig van Tjerk Romkes Viersen; staande het 1e op fl. 144 en het 2e op fl. 140. Op 20 december 1850 staat 

in de Leeuwarder Courant de finale verhuring op 21 december 1850 om 3 uur des namiddags, in de herberg van Jan Romkes 

Viersen onder Veenwouden, door notaris G.Bakker in de Schrans nabij Leeuwarden, voor vijf jaren finaal te verhuren: De, op den 

14 december ll. beschrevene zathe en landen, onder Hardegarijp, bij de Wed. Tjerk Romkes Viersen, in eigen gebruik; bij Billetten en vorige 

Advertentien breeder vermeld. Op 8 december 1853 laat Berber Hendriks Tabes te Huizum een obligatie registreren bij notaris A. van 

der Plaats te Leeuwarden. Op 18 november 1858 verhuurt zij vijf percelen bouw- en greidland te Veenwouden, huursom fl. 383 

per jaar aan Ate Teyes Hoekstra te Veenwouden. Op 25 februari 1859 wordt een volmacht geregistreerd bij notaris Wiersma tussen 

Berber Hendriks Viersen en haar zoon Hendrik Tjerks Viersen te Bergum. 

In 1859 ten tijde van het huwelijk van dochter Bontje, woont Berber Hendrik Tabes zonder beroep te Huizum. Op 1 september 

1860 wordt een volmacht tussen Berber Hendriks Tabes en anderen geregistreerd bij notaris A. Wiersma. Op 17 december 1861 

verhuurt zij enige percelen bouw- en greidlanden te Hardegarijp aan Geert Harmens de Jong te Hardegarijp en anderen. Op 17 

december 1861 wordt ook de verkoop van een partij kaphout, voor fl. 86 geregisteerd door Berber Hendriks Tabes, te Huizum. 

Tenslotte worden op 4 januari 1866 de verhuur van enige percelen bouw- en greidlanden te Hardegarijp, huursom fl..477 per jaar 

aan Jan Franzes Venema en anderen geregistreerd. 

Berber Hendriks Tabes overlijdt in Jislum, in het huis nummer 10 van haar dochter Hendrikje. Haar overlijden is op 10 juni 1869 

ingeschreven in de overlijdensregisters van de gemeente Leeuwarderadeel. Op 13 augustus 1869 staat in de Leeuwarder Courant 

een advertentie:  Een ieder die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de boedels- en nalatenschappen van wijlen Tjerk Romkes 

Viersen en Berber Hendrik Tabes, in tijden echtelieden, worden verzocht daarvan franco op- en aangave te doen ten kantore van den No-

taris A. Wiersma te Roordahuizum voor of uiterlijk op den 18 augustus 1869. Ze is ten tijde van haar overlijden weduwe zonder beroep.
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Notarieel archief Dokkum G.W. Posthuma, 27.005, 101 18-04-1812;  27.023, 101 09-06-1830; 27.024, 24, 31 23-02-1831; 27.024, 

32 09-03-1831; 27.025, 12 25-01-1832; 27.025, 127 10-12-1832; 27.026,36 04-05-1836.

Notarieel archief Metslawier, F. Witteveen, 104.006, 58 13-05-1820; 104.013, 124 02-07-1827;  104.017, 190, 199 22-11-1831;  

104.018, 190, 199 02-12-1832; 08-12-1832; 104.019, 134 26-08-1833; 104.020, 99 24-07-1834; 104.024, 173,180 20-11-1838; 

104.024, 192 27-12-1838; 104.025, 173 04-11-1839; 104.027, 40, 46 09-02-1841; 104.029, 18 07-03-1843.

Notarieel archief Leeuwarden J.D. Hanekamp van Harinxma, 79.009, 189 08-11-1815.

Notarieel archief Leeuwarden A. van der Plaats 75.052, 28 08-12-1853.

Notarieel archief Roordahuizum A. Wiersma 115.002, 27 18-11-1858; 115.003, 95 25-02-1859;  115.007, 217 01-09-1860; 115.009, 

274 17-12-1861; 115.009, 275 17-12-1861; 115.018, 6  04-01-1866; 115.004/115.005, 255/75; 115.009, 173.

Jan Walda, De skiednis giet troch eigen doarp (15) www.niawier-wetsens.nl; Voorgeslacht Jelle Durks Viersen.

Mededeling Reinder Tolsma 09-01-2013.                        FOTO’ S:  WWW.FRIESLANDWONDERLAND.NL / HILDA BOUTA / HISGIS / AUTEUR
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DE KOFFER VAN MATHILDE

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...   

DE  ONTDEKKING  VAN  HOWARD  CARTER
Toen Howard Carter in november 1922 de ingang vond van het graf van 

Toet-anch-amon wist nog niemand wat de onderzoekers te wachten 

stond. Eerst werd een trap vrijgemaakt van puin. Waar zou die naar toe 

leiden? Toen kwam er een deur, waarachter een ruimte met een gewel-

dige hoeveelheid kostbaarheden die schijnbaar ongeordend op en over 

elkaar neergezet waren. Die voorwerpen moesten allemaal voorzichtig 

vrijgemaakt en gefotografeerd worden. Daarna werden ze naar boven 

gehaald via een nauwe gang en trap en onder bewaking naar de werk-

plaatsen gebracht, waar alles schoongemaakt, gerubriceerd en ingepakt 

werd voor vervoer. Ruimte voor ruimte in het graf moest zo onderzocht 

worden. Het heeft het nog jaren geduurd voor alle schatten die daarin 

verborgen lagen naar boven gehaald waren.

De ontdekking van de schatten trok in de hele wereld een ongekende 

aandacht, want nog nooit was een koningsgraf zo ongeschonden te-

voorschijn gekomen. Van stap tot stap werd het gebeuren gevolgd. Wat 

zouden ze nu weer ontdekken?

MET  EIGEN  OGEN  BEKIJKEN
Mathilde en Ludwig Bach-Bouta wilden dat wel eens 

met eigen ogen bekijken, net als vele anderen. In de 

koff er vond ik foto’s van henzelf bij de piramides, maar 

ook van interessante dingen ter plaatse. 

Zo zie je op een foto dat er een albasten vaas net de 

trap wordt opgehesen door Carter en een medewer-

ker.  Mooi menselijk detail zijn de jas, hoed en wandel-

stok die zijn neergelegd bij de ingang. Op een andere 

foto zie je het transport op een baar, weer met Carter 

erbij. Nu degelijk bewaakt door Egyptische soldaten 

met geweren.

MATHILDES  HUMOR
Carter heeft overigens wel geklaagd over al die toeloop van kijkers. Ook 

de Egyptenaren zelf vonden die toeristen toen maar raar en maakten er 

spotprenten van. Mathilde had blijkbaar wel humor, want een hele serie 

van deze karikaturen van toeristen zit in het plakboek. 

Nu vormen die toeristen een belangrijke bijdrage aan de Egyptische 

staatskas. Geweldig toch, dat iemand van je eigen familie bij zoiets aan-

wezig is geweest! De prachtige voorwerpen uit het graf zijn opgepoetst 

en in het museum in Caïro te zien. Hopelijk blijven ze daar veilig...

wordt vervolgd
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DE HERALDIEK VAN 
door  RUDOLF  J.  BROERSMA

tekenaar Fryske Rie foar Heraldyk
DE HOLLUMER KERKRAMEN

GELEGENHEIDSWAPENS
De kerkramen van Hollum waren bekend bij de Fryske Rie foar Heraldyk 
door hun heraldische afbeeldingen en het ontbreken van het eigenlijke 
wapenschild, maar ook als een van de oudste bronnen voor de vlag van 
Ameland. In het interessante artikel zijn de auteurs ervan uit gegaan dat 
er geen wapens in de ramen zijn aangebracht, omdat de betreffende 
personen die niet gehad zouden hebben. Dit is natuurlijk een moge-
lijkheid, maar persoonlijk denk ik dat er oorspronkelijk wel wapens aan-
wezig zullen zijn geweest. Waarom wel de hele heraldische entourage 
met helmkleed en helmteken aanbrengen en niet het wapenschild 
zelf? En waarom een afbeelding van een schip, terwijl er geen banden 
tussen de vermelde personen met de zeevaart waren? 
Dat men (mogelijk) geen wapens zou hebben gehad doet niet zoveel 
ter zake, omdat er bij dit soort gelegenheden dan een wapen werd be-
dacht. Dit zijn de zogenaamde gelegenheidswapens, die vaak ook als 
persoonlijke wapens werden gebruikt. Een persoonlijk wapen is, zoals de 
naam al aangeeft, het wapen van die betreffende persoon en dus geen 
familiewapen dat via de mannelijke leden van de familie doorgegeven 
wordt. Je ziet dit soort wapens vooral in de 17e en 18e eeuw overal in de 
provincie verschijnen, vaak bij kerkvernieuwingen. Hierbij werden dan 
wapens van de schenkers, zoals dominee, kerkvoogden en provincie-
bestuur in de ramen, op gedenkborden of -stenen aangebracht.

HUIS-  OF  HANDMERKEN
Verder is het interessant om te zien dat er nog verschillende huis- of handmerken voorkomen. 
Gelijke merken kunnen duiden op dezelfde persoon, omdat deze merken oorspronkelijk ook per-
soonlijke kenmerken waren. In de tijd dat ook burgers (in het begin voornamelijk de notabelen) 
meer en meer een wapen gingen voeren verschenen deze merken al snel als wapenfiguur in hun 
(toen nog persoonlijke) wapens. Verwantschap kan vaak uit deze merken worden afgeleid door 
kleine variaties op het ‘hoofdfiguur’. Een mooi voorbeeld daarvan is te zien in de wapens van de 
gebroeders Allerts, zoals afgebeeld bij het heraldisch artikel in De Sneuper 106. 

Verscheidene van dit soort wapens zijn ook te vinden in het derde deel 
van het wapenboek van Gerrit Hesman getiteld ‘Borgerlijke Wapenen’.  
Van de meeste van deze wapens zijn de bronnen helaas niet bekend, 
maar ze zullen oorspronkelijk zeker als persoonlijke wapens hebben
gediend. Enkele daarvan zouden later als familiewapen gebruikt 

worden. De samenstelling van deze wapens vertonen onderling grote overeenkomsten. Naast de 
(haast onvermijdelijke) Friese halve adelaar, het al veel eerder in gebruik zijnde huis- of handmerk 
in combinatie met klavers (boeren / grondbezit) of ambachtsgereedschappen. Pas toen het per-
soonlijke wapen als familiewapen gebruikt werd, bleef het merk verder ongewijzigd. 
In de tijd waaruit de ramen dateren zal dat mogelijk ook  al het geval geweest zijn, wat herleid zou 
kunnen worden uit het  gebruik van de helmtekens van o.a. Jan en Hendrik Jacobs, Dirk en Here 
Minnes en Dirck Jansen en Andries Jansen Duijn.  De gebruikmaking van hetzelfde helmteken zou 
erop kunnen duiden dat deze (naar ik aanneem) broers mogelijk ook hetzelfde wapen of althans 
hetzelfde merk in het wapen hebben gevoerd, omdat als helmteken vaak een figuur uit het wapen 
wordt gebruikt. Als dit zo zou zijn, spreken we van een familiewapen. 

Het fenomeen huis- of handmerk blijft een vaag onderwerp, dat niet direct tot het onderzoeksgebied van de heraldicus be-
hoort, hoewel er natuurlijk wel enige verwantschap met de heraldiek is. Door sommigen wordt er onderscheid gemaakt tussen 
huismerken en handmerken. De handmerken zouden uit de huismerken zijn ontstaan, waardoor deze dus jonger moeten zijn. 
Je zou dus kunnen denken aan een vaste basisvorm voor het huismerk, waaraan door de verschillende eigenaars / bewoners 
van het huis kleine en onderling verschillende toevoegingen zijn gedaan, zodat een handmerk ontstond. Of dit inderdaad zo 
is en of dit in Fryslân ook zo is ontstaan is mij niet bekend.
Er zijn in de loop der jaren wel enige onderzoeken en artikelen aan het huis- handmerk gewijd, zonder dat dit tot een echt 
duidelijke uitkomst heeft geleidt. Omdat de meeste van deze publicaties in jaren dertig en veertig van de vorige eeuw zijn 
verschenen kwamen ze later in een kwaad daglicht te staan. Temeer ook om dat deze merken, al dan niet terecht, vanwege 
de gelijkenis met runentekens in verband werden gebracht. Door misbruik te maken van deze oeroude symbolen (niet eens 
typisch Duits) door de fascisten en de associatie met deze tekens daarmee zal er zeker toe hebben bijgedragen dat er later 
weinig publicaties meer zijn verschenen. Mogelijk dat er op Ameland nog meer voorwerpen aanwezig zijn waarop de merken 
kunnen voorkomen zoals bijvoorbeeld officiële stukken in een archief, zilverwerk of grafzerken.

  MOGELIJK  FAMILIEWAPEN 

JAN JACOBS - HOLLUM

DEEL  KERKRAAM   JAN  JACOBS  -  HOLLUM
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DE  BIJZONDERE  FAMILIES  BOSKMA  EN  KEEGSTRA
SIJE  CLASES
Er is tot nu toe weinig bekend over het leven van Sije Clases. Wel weten we dat hij in 1719 in Holwerd trouwde met Froukjen 
Philippus. In 1722 doen beiden belijdenis en bij de volkstelling van 1744 bestaat het gezin uit vijf personen. Er staat geen 
vermelding in de runderziektelijsten van 1745 van een Sije Clases uit Holwerd die vee verloren heeft. Voor of in 1749 moet Sije 
Clases overleden zijn want in de Quotisatie van 1749 is sprake van ‘wed. Sije Claeses, suinig voor de cost’. 

Sije en Froukjen laten in Holwerd zeven kinderen dopen:

Claas Sijes  ged.  17 augustus 1721 

Philipes Sijes  ged.  19 maart   1724   De naam Keegstra.

Anne of Antje Sijes  ged.  14 april    1726 

Aagt Sijes  ged.    1 juni  1727 

Antje Sijes  ged.    9 januari  1729 

Claas Sijes   ged.  20 januari     1732   De naam Boskma. 

Sijbe Sijes  ged.  17 maart    1737

Sije Clases en Froukjen Philippus zijn de stamouders van de Keegstra’s van Holwerd en de Boskma’s van Veenwouden.

DE  BOSKMA’S
Van Claas Sijes, zoon van Sije Clases en Froukjen Philippus, is een aantal 
feiten bekend. Enkele bijzonderheden: hij trouwt op 18 november 1764 
in Ternaard met Sjoukjen Rienks. Zijn tweede huwelijk is op 3 januari 
1796 in Veenwouden met Sjoukjen Jans Uitterdijk. Claas Sijes overlijdt 
in Veenwouden op 5 februari 1824 op 92-jarige leeftijd. Zijn beroep was 
arbeider, landbouwer en later veenbaas.
Uit zijn eerste huwelijk worden zes kinderen geboren, waaronder zoon 
Gerben. Deze Gerben woonde o.a. in Veenwouden en was daar land-
bouwer, veenbaas, tolbaas en visser. Hij was gecommitteerde en kon 
daarom aan de Landdag deelnemen. Gerben pachtte later het tol met 
tolhuis bij de brug over de Valomstervaart en stond rondom bekend als 
‘Gerben Godd’loas’ van het Godd’loase Tolhûs. Zowel vader Claas Sijes als 
zoon Gerben kiezen in 1811 voor de naam Boskma.

UITLEG  VAN  DE  NAAM 
Bij het vervenen werd eerst de begroeide bovenlaag - in het Fries ’bosk’ = bonkaarde, bovenste humeuze laag van veenbodem 
- afgegraven. Dit afgraven wordt ‘boskje’ genoemd. 
‘Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en betekenis’ door Johan Winkler vermeldt: De geslachtsnamen Bosk-
ma, Boschma,   Bosch zouden van de mansvóórnaam Boske, Buske afgeleid kunnen zijn. Omdat vader en zoon beiden veenbaas 
waren, is de verklaring dat Boskma afgeleid is van ‘boskje’ het meest voor de hand liggend.

DE  KEEGSTRA’S
Philippus Sijes, zoon van Sije Clases en Froukjen Philippus, had een relatie met Ytie Tjeerds. Een huwelijksdatum is niet gevonden, 
maar uit deze relatie worden zes kinderen geboren:

Sije        ged.   24 sept  1747  Holwerd

Tjeerd       ged.   8 maart  1750 Holwerd

Froukje       ged.   1 okt.      1752        Holwerd 

Jochem       ged.   22 juni    1755        Holwerd

Hendrik       geb.   26 nov. 1763 Holwerd

Jeike             geb.   24 aug.  1760 Holwerd

Bij de Quotisatie van 1749 wordt Philippus arbeider in Holwerd genoemd. Het gezin bestaat dan uit twee volwassenen en één 
kind. Vanaf 1751 vermelding van Philippus Sijes in de Speciekohieren. Hierin geen aantekeningen van vee of bezaaid land 
maar wel diverse verhuizingen binnen de klokslag van Holwerd. Het echtpaar is hervormd en doet belijdenis in Holwerd. In het 
lidmatenboek staat ook genoteerd dat Ytie Tjeerds op 25 januari 1777 overleden is. Philippus Sijes zijn oudste zoon Sije kiest in 
1811 in Holwerd voor de familienaam Keegstra. Philippus is dan al overleden.

BIJZONDERE FAMILIES
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 Boskma en Keegstra?  
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TOLHUISBRUG  BIJ  VALOMSTER  VAART 
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UITLEG  VAN  DE  NAAM
Keegen, kaagen, koogen zijn onbedijkte landerijen. Vooral langs de kust 
van Noord Nederland, maar ook langs rivieren. Sije deed niet moeilijk bij 
het kiezen van een familienaam en gebruikte zijn eigen ‘postcode’. Uit 
de diakonie en kerkvoogdij rekeningen blijkt dat hij pal naast de toe-
gang tot de Hofskeegh woonde. ‘Het mandelige huis staande bij het Keegs 
hek’. Het Keegshek overigens niet te verwarren met het Tolhek dat er 
vlakbij stond. 

1753 is het startjaar van zijn ‘carrière’ in de diakonie- en de kerkvoogdij 
rekeningen. Philippus en zijn vrouw Ytie Tjeerds krijgen dat jaar een be-
taling van de diakonie omdat ze de weduwe van Sijbren Clases in de 
kost hebben. Mogelijk een verschrijving en zou het moeder Froukjen 
Philippus, de wed. van Sije Clases betreffen. 
Het leven van Phillipus Sijes is kenmerkend voor veel arbeiders uit zijn 
tijd. Jarenlang scharrelt hij de kost wat bij elkaar, maar met het klim-
men der jaren zal dat steeds moeilijker worden. De laatste loodjes zullen 
het zwaarst wegen en uiteindelijk komt dan het moment dat de diakonie om hulp gevraagd moet worden. Echtgenote Ytie 
Tjeerds is al in 1777 overleden en Philippus meldt zich bij de diakenen om steun. Vanaf 1782 t/m april 1797 zal hij een weekgeld 
ontvangen. Opmerkelijk is de regelmaat waarmee hij zijn hemdrokken* verslijt. Betalingen van de diakonie voor maakloon en 
naailoon wisselen elkaar af. Zelf kleding herstellen is dus niet een sterk punt van Philippus. 

HET EINDE NADERT, HET HEMELEN BEGINT
De laatste twee jaren voor zijn overlijden krijgt Philippus regelmatig wat werk van de kerkvoogden toegeschoven. Het behelst 
opdrachten om de trappen bij de vaartswal en de aschbak* achter de kerkelandsschuur te hemelen*. De betaling van het 
weekgeld stopt volgens de betalingen in de rekeningboeken 31 weken na 11 september 1796. Dit is 1e paasdag 16 april 1797.  
Eerder, in het begin van die week moet hij al overleden zijn want doodgraver Reinder Andries krijgt al op 12 april voor het 
grafdelven betaald. Mogelijk was Philippus de laatste weken voor zijn overlijden ziek of verzwakt want zoon Tjeerd krijgt in mei 
een betaling ‘Wegens 4 weken trappen schoonmaken voor zijn vader Fijlippes’. Philippus is 73 jaar oud geworden.

Boekingsdata:
12-04-1797  Reinder Andries, grafmaker, wjudder* en hemelder groef het graf van Philippes Sijes voor 0.14.0 
16-04-1797  Eebe Alberts, een timmerman maakte doodvat voor Philippes Sijes voor 10.0.0 (gangbare prijs voor diaconiekist)
06-05-1797  Lammert Jans, bakker en winkelier leverde het goed, het kleinbrood, op begrafenis van Philippes Sijes voor 3.16.0
10-07-1797 Klaas Willems, executeur regelde bier en jenever bij het sterfgeval van Philippes Sijes en bij een schoorsteen van 
Douwe Aukes, totaal 6.10.0.
De schoorsteen in combinatie met het sterfgeval duidt niet op een crematie. Klaas Willems (Wierda) was executeur en in 
die hoedanigheid had hij ook wat bemoeienis met de onderhoudswerkzaamheden die rond die tijd aan het diakoniehuis de 
Nieuwe Beijer plaats vonden. Douwe Aukes woonde in een kamer van de Nieuwe Beijer en blijkbaar kwam er op zijn woning 
oftewel kamer een nieuwe schoorsteen. Mogelijk betrof het een reparatie aan de bestaande schoorsteen. Nu was het de 
gewoonte dat timmermannen en metselaars regelmatig van de opdrachtgever drank aangeboden kregen. De timmerlui op 
½ mengelen jenever getracteerd, dat soort vermeldingen komen dan voor. Aangezien Wierda zowel bij de begrafenis als bij 
de onderhoudswerk betrokken was heeft de dienstdoende diaken beide betalingen voor drank tot één post samengevoegd 
en één bedrag aan Wierda betaald.

OUD GEBRUIK EN NALATENSCHAP
Volgens oud gebruik, soms door een soort akte bekrachtigd, werd de diakonie eigenaar van de bezittingen indien de overledene 
regelmatig steun van de diakonie gekregen had. Vaak betrof het de laatst overledene van een echtpaar. Philippus viel duidelijk 
in deze categorie en de diakenen zullen zijn huis dan ook leeg geruimd maar vooral goed doorzocht hebben.    
Boekingsdata:
30-04-1797   Wegens het boelgoed van de goederen nagelaten van Fijlippes Sijes 22.11.8
05-06-1797   De diakonen vinden in de boedel nog 5 zilveren Caroliguldens.
Totaal aan begrafeniskosten (bij gebrek aan een duidelijke scheiding inclusief de jenever voor de timmerlieden): 21.0.0 . De 
opbrengst van de nalatenschap totaal 27.11.8. Een overschot van minstens 6.11.8. Het oud gebruik hat fertuten dien, heeft 
resultaat gehad
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KERKHEK  TSJERKESTRITTE   HOLWERD

Hemdrok*: Een manskledingstuk dat tussen het hemd en de 
bovenkleding gedragen wordt. Volgens de Holwerder schrijver 
Waling Dijkstra: Arbeiders dragen wel hemdrokken met openin-
gen onder de oksels om het zweet door te laten.
Aschbak*: Yeskdobbe, aschbak, gemetselde aschbergplaats 
buitenshuis. In dorpen en steden was het lang gebruikelijk dat 
het vuil in stenen of houten bakken gedeponeerd werd.
Hemelen*: Fries himmelje, Nederlands hemelen, Nederduits 
hemmel(e)n, schoonmaken, reinigen.
Wjudder*:  Wieder, naast het grafdelven deed de doodgraver 
meestal ook het onderhoud op het kerkhof zoals het wieden.

EPILOOG
De Keegstra’s uit Holwerd en de Boskma’s uit Veenwouden. Ogen-
schijnlijk geen familie maar toch dezelfde stamouders en twee neven 
die ieder bij een tolhek woonden. Het heeft wel iets Bijbels:
Sije Philippus Keegstra was arm en woonde nabij het tolhek van de 
Hervormde kerk. Volle neef Gerben Clases Boskma was rijk en de tol-
lenaar van het Godd’loase tolhek.

In mei 1797 is er nog een achterstallige betaling wegens het hemelen 
van de aschbakken en trappen ‘door Philippus Sijes in zijn leven verricht’. 
Die ligt dan echter al sinds april in zijn graf. Te rusten, maar ook om weer 
te hemelen...
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EEN  PIJPENKOP  MET  EEN  VERHAAL
Aan het Fiskerspaad 2 in Moddergat staat het pand, 

kadestraal nummer Nes B 1389 en B 1390 in 2012 

en bij de invoering van het Kadaster in 1832 Nes B 

391; huis en erf en 392 landbouwgrond. Afkomstig van 

landbouwgrond van voorheen Frouwkemastate, de 

boerderij op welke grond de Oere in Moddergat  is 

ontstaan. Dit was weer grond van het klooster Claer-

camp van Rinsumageest, in 1200-1300 gewonnen 

op de zee door het aanleggen van de zeedijk van 

Wierum naar de Paesensmonding door Cisterciën-

zer (Schiere)monniken vanuit het Monnikhuis in het 

dorp Nes. 

Pas na 1300-1400 bruikbaar als boerderijgrond en ver-

huurd aan diverse mensen waaronder Wopka Frowka 

de naamgever van de latere Frouwkemastate.

In 1802 koopt Gerlof Tietes Visser (eerst Groen genoemd wegens zijn moeder Orseltje Botes Groen, die deze naam al droeg) 

samen met zijn vrouw Aaltje Martens Zeilinga een stuk grond van Eelkje Willems Visser, erfgenaam van Frouwkemastate aan 

wat later het Fiskerspaad gaat heten, achter het huis van zijn vader Tiete Gerlofs, ongeveer het huidige pand de Oere 34. Zij 

waren allemaal vissers, ook broer Bote Tietes Groen woonde links naast zijn vader aan de Oere, (waar nu de parkeerplaats van 

museum het Fiskershúske is). Ze bevoeren de WL 13, die in 1808 geregistreerd werd als zodanig.

Gerard en Bootina de Weger bewonen sinds 1978 dat pand, dat in 1975-1977 gerestaureerd werd en een Rijksmonument 

is geworden. Bootina haar grootvader was Boote Harmens Groen welke een rechtstreekse nakomeling is van de vader van 

Orseltje Botes Groen, haar  vader is Bote Klazes Groen welke naast Gerlof Tietes Visser (Groen) een stuk grond kocht in 1803 

en het huisje aan het Fiskerspaad 4 liet bouwen, nu het huidige Museumhuis met die prachtige tegeltableaus.

In december 2011 ging Gerard de Weger vlakbij de fundering van het 

nettenboethok, (het gebouwtje naast en aan het huis gebouwd), gra-

ven om bij het riool te komen en een nieuwe afvoer te kunnen creëren. 

Het bijgebouw is net zo oud als het huis, want op de tekening van het 

kadaster van 1832, is al te zien dat er twee bijgebouwen waren - aan elke 

kant één - aan het voor- en achterhuis van de woning. Net als bij het 

‘KlaskeHuske’ van het museum Oere 36, dat ook twee hokjes heeft, één 

voor het voorhuis en één voor het achterhuis.

In de onderste laag, ongeveer een meter diep, vond hij enkele bijna gave 

Goudse pijpenkoppen met een goed zichtbaar merkje erop en delen 

van de afgebroken steel. Gelukkig is er een boek met alle merken die 

geregistreerd zijn van Goudse pijpen. Er is in Gouda zelfs een museum 

over de geschiedenis van deze pijpen en hun makers, dus daarover is 

veel terug te vinden. De gevonden pijp bleek van het merk  ‘gekroonde 

51’  te zijn, nummer 674 in het merkenboek van de heer Duco.

PIJPENKOPPEN
IN  MODDERGAT door  GERARD  DE  WEGER
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 MERKTEKENS  51  GEKROOND  
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WAAR  IS  DE   WEGER?
De voorouders van Gerard de Weger waren ook 

pijpmakers, volgens oude akten die hij bezit. Zo 

rond 1800 waren dat Johannes Franses de Weger 

en zijn zoon Phillippus  Johannes de Weger, zijn 

overgrootvader. 

Hun voorouders hadden al sinds begin 1700 de 

achternaam ‘de Weger’, mogelijk verband houd-

end met het ambt van weger. In de waag werden 

vroeger allerlei goederen onder ambtelijk toezicht 

gewogen. 

In de bijbel werd daar al melding van gemaakt 

als beroep in Jesaja 33 vers 18: “Waar is de weger?”  

Ca 900 jaar voor dat Jezus werd geboren ge-

schreven dus bijna 3000 jaar geleden.

Zou het dan mogelijk zijn dat Gerard na 200 jaar een door zijn voorouders gemaakte pijp uit Gouda terugvond in Moddergat 

aan de Waddenzee? Dat zou een extreem bijzondere situatie zijn en interessant om te onderzoeken! Na wat oude boeken 

geraadpleegd te hebben, is het volgende gevonden: 

De gekroonde 51 is een merk uit 1733, gevestigd door Willem de Hoog, meester in 1733, daarna overgenomen door Maarten 

Proefhamer vóór 1782 en in 1833 door fabricant Gerrit Prince  en daarna door Jan Prince, eigenaar. 

GESCHIEDENIS  VAN  DE  GOUDSE  PIJPENMAKERS
Er moeten miljoenen Goudse pijpen zijn gemaakt; ze werden per gros 

(144) verkocht in manden of houten tonnen. Het is allemaal begonnen 

doordat Columbus in 1492 Amerika ontdekte met de indianen daar, die 

de vredespijp rookten met de gasten om daarmee de geesten gunstig 

te stemmen. Zij brachten het mee naar Europa en al rond 1600 begon-

nen mensen de meegebrachte tabak te gebruiken en ontstonden de 

eerste vormen van de op de indiaanse pijp lijkende rook attributen. 

In Gouda is het eerste pijpmerk ontstaan in 1617 ‘de Gekroonde Roos’. 

De Hollandse zeevaarders namen al gauw de reizen naar Amerika van 

de Portugezen over en dreven handel om tabak te verkrijgen. Daarmee 

groeide de behoefte aan pijpen. Er werd in 1641 een Gouds Gilde opge-

richt voor pijpfabrikanten en in 1650 waren er al 80 Gilden broeders. 

In 1680 waren er reeds 161 pijpmakersbazen en in 1686 kwam er een 

offi  ciële markt voor pijpen in Gouda. 

Er ontstond een bloeiende economie rond het tabaksgebruik, met het hoogtepunt in 1750 toen 374 bazen en zo’n 4000 man-

nen en 3000 vrouwen er hun brood mee verdienden op een bevolking van 20.000 inwoners in Gouda. Bijna de helft daarvan 

verdiende direct of indirect via de pijpen hun dagelijkse kost, zoals mandenvlechters, kuipers voor de tonnen, vervoerders van 

de producten en natuurlijk de handelaren, die naar overal op de wereld de Goudse pijpen verkochten. Er waren 10 vaste Friese 

tjalkschippers die Goudse pijpen vervoerden naar overal in Europa en ver daar buiten. 

Na 1780 kwam er grote concurrentie en begon men overal pijpen te bakken, zodat de Goudse pijpenindustrie ineen stortte. In 

1789 werd het Goudse pijpengilde opgeheven en in 1806 hadden nog maar 130 bazen een armoedig bestaan. Vlak vóór 1900 

waren bijna alle fabrieken gesloten en slechts een paar wisten hun bestaan te rekken door voor toeristen en als curiosa,  tot in 

de jaren zestig pijpen te bakken.

Daarmee is dit stuk geschiedenis echter nog niet verdwenen, want overal worden de pijpresten gevonden, vooral metaalde-

tectorzoekers zullen ze vaak kunnen tonen. Zelfs tot in Moddergat komen deze bewijzen van de Goudse roem voor.
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GOUDSE PIJP  GEKROONDE 51  -  JAN  PRINCE



GROOTSTE  GIETIJZEREN  STADSBRUG
Achter op het maartnummer van De Sneuper 105, het eerste 

nummer in kleur, stond bovenstaande foto van het Dokkumer 

Kleindiep met de Bontebrug.  Met de aanliggende bebouwing 

geeft de foto een beeld van een fraaie locatie rond 1900. Zo’n 

prachtige foto kan nog steeds worden gemaakt, al is de brug 

niet meer dezelfde. Als een Elfstedentocht wordt gehouden 

staat de brug garant voor mooie beelden met komende en 

gaande schaatsers vlakbij het keerpunt. Maar niet alleen om de mooie plaatjes is de 

brug interessant. De brug is opmerkelijk omdat deze oorspronkelijk was uitgevoerd in gietijzer. En als 

zodanig was het de grootste stadsbrug in dat materiaal.  Voor een stad als Dokkum in die tijd een prestatie van formaat.

DRUKSPANNING  EN  TREKSPANNING
Gietijzer kwam als materiaal voor bruggen in het 

midden van de negentiende eeuw in gebruik 

en werd tot het begin van de twintigste eeuw 

toegepast. Hoewel in het laatst van de negen-

tiende eeuw ook al bruggen in staal werden ge-

bouwd, werd gietijzer vooral toegepast omdat 

het goedkoper was. Het gesmolten ijzer werd in 

een mal gegoten en na het verwijderen van de 

mal was het onderdeel klaar. Gietijzer is een ma-

teriaal dat goed bestand is tegen druk, maar bij 

trek vrij snel breekt. 

Wanneer een balk(ligger) over een vaart belast 

wordt, ontstaat aan de bovenzijde van de balk 

druk en aan de onderzijde trek. Technisch gezegd: 

in het materiaal ontstaan aan de bovenzijde druk-

spanningen en aan de onderzijde trekspanningen. Gietijzer is dus niet een bijzonder geschikt materiaal om brugliggers van 

te maken, tenzij de liggers zo gemaakt worden dat er nauwelijks trekspanningen in ontstaan. Net als bij stenen bruggen is 

de boogvorm de oplossing. Bekend zijn de bogen in Romeinse bruggen en aquaducten in steen. Bij de Bontebrug is ook 

voor die vorm gekozen. Om gewicht te besparen en ook voor een fraaier aanzien zijn in de ligger openingen gespaard.
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BONTEBRUG  ROND  1900,  IN  1985  EN  IN  2013 

DE  BONTEBRUG
I N   DOKKUM door  SAKE  MEINDERSMA

           

gaande schaatsers vlakbij het keerpunt. Maar niet alleen om de mooie plaatjes is de 
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MET  MOEREN  EN  BOUTEN
De brug in de huidige vorm is gebouwd in 1869 door de Dokkumer 

aannemer Klaas Fokkes Osinga. De brug bestaat uit drie naast elkaar 

gelegen liggers die door stangen zijn gekoppeld. Op de liggers is een 

houten brugdek bevestigd. De liggers bestaan uit twee gelijke delen 

die in het midden door platen met bouten en moeren aan elkaar zijn 

gekoppeld. Op de koppelplaat is het stadswapen van Dokkum met de 

vermelding SPQD en het jaartal 1869 aangebracht.

SPQD
SPQD,  afkorting van Senatus Populusque Doccumensis,  de regering en 

het volk van Dokkum. Het opschrift is ongetwijfeld afgeleid van SPQR, 

Senatus Populusque Romanus, de Senaat en het Volk van Rome. Destijds

de officiële aanduiding van het Romeinse rijk en door de overheid 

aangebracht op openbare gebouwen en triomfbogen.

NIET  ZO  NAUW
In 1986 was de brug aan het einde van zijn levensduur. De toen ruim honderd jaar oude de brug was in de loop der tijd zodanig 

beschadigd dat het niet langer mogelijk was de brug veilig te gebruiken. Ensel Staalconsructies B.V. uit Dokkum maakte een 

kopie in staal. De brug is van te voren geheel samengesteld en op 2 maart 1987, de dag van de ijzelregen, in één keer met twee 

kranen op zijn plaats gehesen. In 1869 nam men het blijkbaar nog niet zo nauw met maatvoering. Toen de brug in 1986 werd 

ingemeten bleek de lengte namelijk 20 centimeter af te wijken van de tekening uit 1869.

BRONNEN
Archief gemeente Dongeradeel, 

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Dokkum

Nederlandse Bruggen stichting - Den Haag.

FOTO’S: Museum Het Admiraliteitshuis / Warner B. Banga 
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tijd van burgers en stoommachines

ONTWERPTEKENING   BONTEBRUG - 1869 



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. Hieronder het tweede plankje:

HET  P. SCHURINGA - PLANKJE
Tijdens de werkzaamheden aan het dak kwam tussen het dakbeschot 

een klein plankje tevoorschijn. P. Schuringa 16 september 1929 stond er 

op en Schuringa was volgens het opschrift werkzaam ‘voor Gebr. van 

der Meij’, waarvan de timmerwerkplaats vlakbij achter het oude pakhuis 

Oostersingel nummer 15 lag. De gebroeders bouwden in 1929 dit pak-

huis voor de fi rma Boorsma en Wijngaarden. Op een tijdens de bouw 

genomen foto staat Pieter Schuringa op de bovenste rij als tweede van 

rechts (PS). Met z’n collega, rechts van hem, is hij aan het metselen. 

Direct meer over de foto, die hiernaast staat afgedrukt.

METONYMISCHE  BEROEPSNAMEN
Pieter Schuringa is op 27 augustus 1889 in Ee geboren als zoon van Jan 

Schuringa en Jantje Arjens Bijlsma. Hij trouwde op 4 juni 1914 in de 

voormalige gemeente Oostdongeradeel met Anna Zijlstra.

Het echtpaar woonde o.a. in Dokkum in de D.R. Camphuysenstraat en kreeg twee kinderen, Jan en Froukje. Gezien de familie-

namen van vader Schuringa en moeder Bijlsma moet Pieter doordrenkt zijn geweest van timmermansgenen. Schuringa en 

Bijlsma zouden volgens het Meertens instituut metonymische beroepsnamen kunnen zijn. Dat zijn familienamen afgeleid van 

soortnamen van het type Brood voor een bakker, Wiekstra voor een molenaar, Hamer voor een timmerman etc. Ze verwijzen 

naar een product, een werktuig of een attribuut dat kenmerkend is voor de beroepsuitoefening. 

TE  RETUNEREN 
Pieters ‘heit’ had echter zowel bij zijn eigen huwelijk, 

als bij zijn overlijden ‘geen beroep’.  Pake Sjoerd Jans 

Schuringa was touw-slagersknecht en oerpake 

Jan Sjoerds Schuringa schipperknecht. De familie-

naam werd aangenomen door de dagloner Eerde 

Sjoerds. In de stamreeks via de vader waren dus 

geen timmermansgenen aanwezig.

Pake Arjen Pieters Bijlsma aan moeders kant was 

winkelier maar oerpake Pieter Martens Bijlsma (ge-

boren op 18 november 1788), was bij zijn huwelijk 

in 1814 wagenmaker. Hij is mogelijk de persoon die 

timmermansgenen aan Pieter heeft doorgegeven. 

Kleinzoon Sybe Kooistra uit De Westereen rea-

geerde als volgt op het plankje: Ik kan me heel goed 

voorstellen dat hij zijn naam achterliet. Hij is altijd timmerman geweest en werd zelfs gevraagd om bij feestdagen de vlag uit de toren 

van de katholieke kerk te steken omdat hij totaal geen hoogtevrees had.

‘Te retuneren’ schreef Pieter op het plankje. Helaas, aan ‘retourneren’ kan geen gevolg meer worden gegeven; Pieter Schuringa 

overleed op 18 maart 1956 in Leeuwarden en werd op het Dokkumer kerkhof aan het Damwâldsterreedsje begraven.

EEN  FOTO  VAN  DE  BOUWPLAATS
Op 1 februari 2013 verscheen in de fotorubriek van Jan de Jager in het Nieuwsblad van Noordoost-Friesland een foto van 

de bouw van het pand aan de Oostersingel. Eddy Grijpstra reageerde als volgt: Firma Boorsma en Wijngaarden was een 

grossierderij in textiel en gevestigd  aan de Gr. Breedstraat waar nu Time Out is. Later is dit verplaatst naar de Oostersingel en tussen 

beide panden lag  een lange tuin. Onze vader is daar komen werken toen hij 15 jaar was en heeft er meer dan  55 jaar gewerkt eerst 

als jongste bediende en later als boekhouder. Volgens ons moet de foto van de bouw ongeveer zijn genomen in 1926.  Onze ouders 

zijn in 1946 getrouwd en komen wonen in het bovenhuis op de  Breedstraat en de oude winkel daaronder heeft tot 1982/83 leeg 

gestaan en  is toen verkocht samen met het pand aan de Oostersingel.
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PLANKJES MET NAMEN 2:
door  PIET  DE  HAAN
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HET P. SCHURINGA-PLANKJE

PIET SCHURINGA EN ANNA ZIJLSTRA VOOR HUN HUIS IN DE CAMPHUYSENSTRAAT 

FOTO  BESCHIKBAAR  GESTELD  DOOR  SYBE  KOOISTRA
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Eddy Grijpstra vervolgt: Volgens mij is de derde van links (bovenste rij) mijn vader Hendrik Grijpstra, de man met zwarte pak en hoed 

directeur Boorsma en rechts daarnaast Wijngaarden sr. met naast hem zijn zoon Piet Wijngaarden. Verder staan waarschijnlijk op 

de foto Van der Mark, Anne Hellinga, Hoekstra  en  boven in de nok Wybren Sprietsma , allemaal werknemers die 40 jaar of meer bij 

Boorsma en Wijngaarden hebben gewerkt. Verder lijkt me de groep werknemers wel erg groot en zullen misschien de aannemer met zijn 

mensen op de foto staan al zijn die dan wel erg netjes gekleed. In het huis aan de Breedstraat zijn mijn broer Ties en ik geboren en tot 

1990 hebben mijn ouders en later mijn moeder daar gewoond. De Firma Boorsma en Wijngaarden is omstreeks 1884 gesticht door de 

zwagers Jacob Boorsma en Pieter Wijngaarden.

DE  FOTO  ONDER  HET  VERGROOTGLAS
De vergunning voor afbraak van het bestaande gebouw en voor de nieuwbouw zoals op de foto werd verleend op 17 mei 1929 

(Kadastraal Oostersingel A 242) Het werk was gegund voor f 8.650,- aan Gebr. van der Meij uit Dokkum (SAD. Inv 345 nr 67) 

Volgens Artikel 13 van het bestek moest het werk behoudens onvoorziene omstandigheden opgeleverd worden voor of op 14 

september 1929. Op het Schuringa plankje is de datum 16 september 1929 geschreven. 

De timmerlui en metselaars moeten het druk, druk, druk gehad hebben. Tijd om een veilige steiger te bouwen was er blijkbaar 

niet bij. Het geheel doet wat houtje-touwtje-achtig aan, maar tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw was het wel één van 

de manieren om een steiger te bouwen. Juffers (de staanders), aanbinders (de horizontale liggers), kortlingen (de dwarsliggers 

naar de muur) en oplangers staande op een klos en vastgezet met touwen zijn tegenwoordig als steigermateriaal verboden (4). 

De Mansardekap met de kenmerkende knik (3) genoemd naar de Fransman Francois Mansart (1598-1666) moet al waterdicht ge-

weest zijn want door de glazen heen is duidelijk te zien dat er al een vertrek in gebruik genomen is. 

De stroom voorziening kwam vanaf het pand aan de Grote Breedstraat door de tuin en werd bij het opslaghok d.m.v. twee 

witte porseleinen isolatoren op hoogte gehouden (5). Er was dus wel ‘stroom’ maar aan de steiger geen elektrische takel en zelfs 

geen fietswiel voor het transport naar boven, dat dus handmatig gebeurd is. Ook het metselspecie maken door de opperman 

gebeurde handmatig door zand, kalk, cement en water op de grond door elkaar heen te scheppen. Hij schepte daarna de specie 

in de schuit die op de driepoot op schouderhoogte lag (6). De schuit werd op de schouder gezet en onze opperman moest via 

de linker ladder naar het steigertje in de steeg. Dan een moeilijke draai en zo verder naar boven. Op de steiger kon hij de specie 

in de houten speciebak kiepen (1) Ook de stenen werden door de opperman op de schouder naar boven gebracht. Elf stuks per 

keer. Twee stuks per laag haaks op elkaar, met de elfde er boven. Die fungeerde als het handvat waarmee de opperman de klip-

steen vast hield. De klipjes staan op de bovenste steiger keurig in het gelid. En toen kwam de fotograaf... Eigenaren, klerken en 

magazijnwerkers boven in het midden. Onze opperman heeft z’n schuit (2) aan de rand van de steiger geparkeerd en is links bij 

de ladder gaan staan om daarna vereeuwigd te worden, net als Pieter Schuringa, die met zijn plankje eeuwige roem verkreeg...

1 2 3

4

5

6

PS

FOTO  BESCHIKBAAR  GESTELD  DOOR  STREEKARCHIVARIAAT  NOF



EEN SPECIEBAK OF ‘BOATS’
Vroeger gebruikte de metselaar meestal een zelf gemaakte platte 

houten speciebak (1), ook houten kuipen, die in (Noordoost-)Fryslân

 ‘boats’ genoemd werden.

Het Woordenboek der Friese Taal geeft aan: Boats, een wijd, maar niet 

hoog vat. In N.O. Friesland een grote houten kuip. De benaming boats 

raakt steeds meer in onbruik. Na de Tweede Wereldoorlog verschenen 

de doorgesneden oliedrummen op de steigers. Tegenwoordig zijn de 

specietonnen van kunststof.
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EEN SCHUIT OP EEN MORTELPAARD
De metselaars in 1929 gebruikten een schuit (2) die 

op driepoot (6) geplaatst kon worden. De schuit, 

kalkschuit, kalkmouw, draagbak of kalkbak was 

een een langwerpige bak, eerst van hout en later 

gemaakt van van gegalvaniseerd plaatijzer, die aan 

één einde open was en een handvat aan de onder-

zijde had.

De meeste oppermannen hadden een zak of een 

kussen op hun schouder gebonden, omdat het an-

ders te veel pijn deed. Er wel ging dertig tot vijftig 

kilo mortel in zo’n bak. In de jaren zestig verdween 

de bak van de bouwplaats. De offi  ciële benaming 

voor de driepoot is heel deftig mortelpaard.
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400  JAAR  CARILLON  DOKKUMER  STADHUIS
In 1615 leverde de klokkengieter gebroeders Simon uit de Lotheringen 

veertien klokken voor het carillon van Dokkum. Of dit een nieuw carillon 

was of uitbreding van een reeds bestaand carillon, is niet duidelijk. 

Volgens het boekje ‘Het Stadhuis van Dokkum’ door Broor Adema werd de 

stadsuurwerkmeester uit Leeuwarden opdracht gegeven om het speel-

werk, dat vermoedelijk toen in het oude stadhuis stond, op te knappen 

en over te plaatsen naar de koepel van het nieuwe stadhuis aan de Zijl. In 

elk geval was Dokkum in 1615 één van de 40 plaatsen in de Lage Landen 

(Noord-Frankrijk, België en Nederland) dat een carillon bezat en daardoor 

aanzien had.

In 2015 wil de stadsbeiaardier Auke de Boer dit feit aangrijpen om het 

Dokkumer carillon extra onder de aandacht te brengen. Dan is het 400 

jaar geleden dat Dokkum een ‘nieuw’ carillon kreeg, waarvan er nog 

steeds 1 klok in de toren hangt.

Is er een sneuper die zou willen onderzoeken of er vóór 1615 al een instrument was en wat daar over bekend is? Was er toen 

ook een beiaardier? Welke namen komt men tegen? Hoogstwaarschijnlijk zal deze funktie gecombineerd zijn met het organist-

schap van de Grote Kerk en later de Martinuskerk. Na de afbraak van de Vituskerk ca. 1590 kocht het gemeentebestuur van 

Dokkum het orgel over en plaatse het in de Martinuskerk. Het organist- en beiaardierschap is, zoals op vele plaatsen, ook in 

Dokkum lange tijd gecombineerd geweest. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de Dokkumer stadsbeiaardier 

Auke de Boer:

120  JAAR  VISSERSRAMP  WIERUM  1893
Op 1 december 2013 was het precies 120 jaar geleden dat de ramp met 

de vissers uit Wierum plaatsvond. In 1968 werd ter herinnering daaraan 

een monument op de zeedijk geplaatst. 

Berend Beimers heeft van alle betrokken vissers de genealogie nage-

trokken. Van alle bemanningsleden, ook van hen die de ramp hebben 

overleefd, heeft hij uitgezocht op welk schip ze voeren. In een volgende 

Sneuper willen we hier uitvoeriger op in gaan, maar de namen komen 

binnenkort al op onze website te staan: www.hvnf.nl

Onder andere de genealogieën van de familie Van der Bos,  Bosgra, 

Dijkstra, Jongeling, Kamma, Logterman, Sikkema, Smit,  Vaderloos,

Visser,  Vonk,  De Vries,  Van der Zee,  Hiemstra  en  Prins. 

Bent u geïnteresseerd in één van deze genealogieën kunt u vast contact 

met hem opnemen:

OP  DE  PRAATSTOEL  2
Van Pieter Idsardi ontvingen we deze reactie op  ‘ Op de Praatstoel 2 ’: Na 

ontvangst van dit mooie boekwerk ben ik bij thuiskomst meteen begon-

nen met lezen. Na eerst het boeiende en vaak herkenbaar verhaal van 

mijn neef Former (út Holwert) te hebben doorgenomen ben ik nu vanaf de eerste bladzijde aan het boek begonnen. Graag wil ik 

reageren op het artikel van Klaas Elzinga. 

De werkzaamheden aan de Holwerderweg te Betterwird kan ik mij nog goed herinneren. Uit eerste bodemonderzoek bleek, dat 

er diep uitgegraven moest worden i.v.m. een veenlaag. Later bleek dit niet nodig. Het bleek een dunne laag te zijn. Wel werd er 

door de Fa. Elzinga bij het uitgraven van de sloten in de veenlaag vuursteen gevonden. Jaren heeft er een brokstukje bij ons thuis 

gelegen, doch mij is niet bekend waar het is “bedarre”. De foto met rioleringswerkzaamheden op pagina 59 kan ik niet goed loca-

liseren. Vooral de Amerikaanse windmolen komt mij niet bekend voor. Misschien kunt u mij opheldering verschaffen. 

Volgens dhr. Klaas Elzinga zouden er geen opzienbarende vondsten bij hun werkzaamheden zijn gedaan, met uitzondering van 

munten langs de Ee. Toen de Parley Wolfabriek werd gebouwd moest er rond het fabrieksterrein een nieuwe sloot worden ge-

graven. Dit was een hele klus voor de Fa. Elzinga door overvloedig welwater. Bij dit uitgraven zouden er ook ronde kogels zijn 

gevonden. Helaas heb ik ze nooit gezien. Die kogels zouden betrekking kunnen hebben op de krijgsactiviteiten in 1523. Hierbij 

was ook de Klaarkampster Uithof te Betterwird als uitvalsbasis betrokken. Zie de beschrijving in “De Streek en Betterwird” van S.E. 

Wendelaer Bonga pagina 18. Heeft dhr. Elzinga of iemand anders hier (de kogels) weet van?  Reacties naar:

VAN, VOOR & AAN  LEDEN
REACTIES & OPROEPEN 
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OUDE  KAARTEN  OP  GOOGLE  EARTH
Half september werd bij Tresoar een grote col-

lectie oude kaarten op de digitale kaart gezet. Het 

bedrijf DeeEnAa van Louwrens Hacquebord (de 

gelijknamige neef van de Dokkumer Spitsbergen-

kenner) en Bauke Folkertsma heeft, in samen-

werking met Tresoar, de oude kaarten nauwkeurig 

geplot op Google Maps en het nog iets geavan-

ceerdere Google Earth. Ik mocht tijdens een mini-

symposium in de bomvolle Gysbert Japickxzaal 

van Tresoar met Hacquebord en Meindert Schroor 

het onderwerp Friesland Op de Kaart toelichten. 

Zie details op www.frieslandopdekaart.nl

Oege Kleijne publiceerde een definitief naslagwerk over de NFLS, bekend van het Dokkumer lokaalspoorlijntje. Naast het boek 

is een app beschikbaar met beelden van de huidige situatie via nfls.eu.

Ons lid Theunie Wijnstra heeft onderzoek gedaan naar en een transcriptie gemaakt van het journaal van de Friese schout-bij-

nacht Hendrick Brunsvelt uit Harlingen. Ze heeft daarvoor nu een Facebookpagina: https://www.facebook.com/Brunsvelt

Goed nieuws ook voor liefhebbers van oude portretten: De verschillende kunsthistorische databases van RKD.nl zijn nu via 1 

ingang te doorzoeken: http://explore.rkd.nl

Op Twitter kwam een prachtig middeleeuws boek van Bonifatius in klooster Fulda voorbij pic.twitter.com/c4qMyPpkNx

Ook de Friese Beneficiaalboeken van 1543 zijn weer in facsimile beschikbaar maar het grootste voordeel is dat het geheel 

nu digitaal doorzoekbaar is via de bijgeleverde CD ROM.  Na het verslag van marketentster Jacoba Bakker die met haar man 

Babois meereisde met het leger van Napoleon (beschreven op ons blog) dook via Tine Cupido uit Bennekom nu ook een aan-

vullend verslag van een kleinkind uit de 19e eeuw op. Ons lid Linda Moes gaat over de familie Babois een artikel publiceren.

Voor wat betreft de recente geschiedenis is het interessant de online gezette memoires van Willem Oltmans te lezen via www.

dbnl.org/tekst/oltm003memo00_01/

Een prachtig beeld van Migratie in Nederland in de 20ste eeuw op gemeente-niveau via de interactieve kaart van het Meertens 

Instituut: www.meertens.knaw.nl/migmap  Een aardige site over Piet de Gruyter en zijn vaak bijzondere interieurs en tegeltab-

leaus (in oa Dokkum) is  www.pietdegruyter.nl  

Mooie aflevering Brieven boven Water met Friese doopsgezinde Tjebbe Rinkes, Sontvaarder en opgebracht te Lissabon http://

brievenbovenwater.kro.nl/seizoenen/seizoen_3/afleveringen/19-10-2013

Een digitale versie van Bijdrage tot de geschiedenis der dijkpligtigheid in Friesland, inzonderheid met betrekking tot Oostergoo 

vond ik bij de Universiteit Utrecht: http://objects.library.uu.nl/

DOKKUMER  TROMMEL  UIT  1821
Onze Friese inscriptiekenner Hessel de Walle heeft nu ook een blog: ge-

nealogie maar ook werkgerelateerd, wat een beetje onhandig is. O.a. het 

Sneuper-artikel over uitspraak van de naam Aylva: http://hesseldewalle.

blogspot.nl/2013/10/regionaal-de-uitspraak-van-de.html  

Via crowdfunding, het betrekken van medestanders bij het financieren van 

een project heeft de Keunstkrite (Kunstkring) een gedichtenbundel van 

Jan Ritskes Kloosterman gefinancierd (1500 euro). http://voordekunst.

nl/vdk/project/view/1464-jan-ritskes-gedichtenbundel

Het al lang uitverkochte boek Geschiedenis van Dokkum wordt mogelijk in 

opdracht van de stichting Historia Doccumensis herdrukt door uitgeverij 

Wijdemeer, indien er voldoende belangstelling voor is, hoorde ik recent 

bij een Tresoar bijeenkomst. Binnenkort misschien meer daarover.

Een Dokkumer trommel uit 1821 wordt In de online collectie van Stadt-

geschichtliches Museum Leipzig getoond. Men is mogelijk bereid deze 

uit te lenen aan Het Admiraliteitshuis, zo bleek uit een email van een medewerker. Koop de prachtige boeken van Ihno Dragt/

Historia Doccumensis via de webshop van Museum Het Admiraliteitshuis: www.museumdokkum.nl/boeken.ashx

Via onze online indexen nu ook Volkstelling 1829 en 1839 Dantumawoude + Bewoning 1850-1963 Dantumawoude + toelicht-

ing in te zien op www.hvnf.nl/indexen/  Tenslotte: er zijn weer veel leuke oude foto’s en reacties op Facebook Oud Dokkum. 

Kijk ook eens op https://www.facebook.com/OudDokkum/photos_stream

FRIESLAND DIGITAAL OP DE KAART
WEBSITE- & BLOGNIEUWS

door  HANS  ZIJLSTRA
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STREEKARCHIEF NOORDOOST-FRYSLÂN
Het Streekarchief (offi  cieel Streekarchivariaat Noordoost Friesland) is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dinsdag    9.30 - 17.30 uur  18.30 - 20.30 uur

woensdag   9.30 - 17.30 uur

donderdag   9.30 - 17.30 uur

vrijdag    9.30 - 17.30 uur  18.30 - 20.30 uur*

zaterdag  10.00 - 13.00 uur

* studiezaal wel toegankelijk maar geen archiefstukken opvraagbaar

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

www.hicnof.nl

VERSCHIJNT  IN  MAART

HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS

De Friese wevers van Ohne 

Pater Benedictinus Metz: van vluchteling tot herder

Francois Bekius en Gaatske van Sloten

Waddenijstocht 1929: Hoe koast sa heelwiis dwaen?

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS

Familie Gaasterland

Meindersma’s in Ee

RUBRIEKEN & COLUMNS

HERALDIEK: Dorpswapen Ee & Engwierum

DIACONIEBOEKEN: bijzondere families 

ACTUEEL, DIGITAAL & VARIA

Website & blog

SIMON  KOORN

CEES  BANGMA

HANS  ZIJLSTRA

PIETER  HARTMANS

JAN  GAASTERLAND

SAKE  MEINDERSMA

RUDOLF J. BROERSMA

PIET DE HAAN

HANS ZIJLSTRA

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

Postbus 369  9100 AJ  Dokkum t.a.v. de redactie van de Sneuper.
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Stationsweg  in  Holwerd  rond  1910


