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IN  DE  BEPERKING  TOONT  ZICH  DE  MEESTER
In De Sneuper 112 stond een oproep om te reageren op de inhoud en 

de vormgeving van genealogische artikelen in ons verenigingsblad. 

André Staal deelt de bedenkingen van de redactie. Genealogieën en 

kwartierstaten zijn vaak te veel een opsomming. Volgens hem wordt 

geschiedenis pas boeiend als het een verhaal wordt anders blijft het te 

veel de neerslag van het archiefonderzoek. De verzamelde gegevens 

moeten worden verwerkt. Om lezenswaardig te zijn moeten veel details 

weggelaten worden. Het wordt echt interessant als het onderzoeks-

materiaal in een breder kader kan worden geplaatst maar dat zal niet 

altijd lukken. Enkel opsommingen van namen en data zijn niet boeiend, 

helemaal niet voor niet direct betrokkenen. In de beperking toont zich 

de meester.

Marcel Peeringa vindt zeker dat er veel aandacht voor genealogie 

moet blijven, maar meer in een verhalende vorm, bijvoorbeeld door 

het   schrijven van een stukje familiegeschiedenis. Dat daar soms korte 

‘rijtjes’ bij moeten, vindt hij niet erg. Niet alles in de archiefwereld kan 

namelijk ‘glossy’ zijn. De redactie vat die laatste opmerking overigens op 

als een compliment! Complimenten over de inhoud en vormgeving van 

ons blad De Sneuper ontvangen wij zowel mondeling als digitaal met 

grote regelmaat en worden door de redactie als een stimulans gezien 

om door te gaan op deze wijze. 

MOOI  VOORBEELD  DOET  VOLGEN?
Bij het ontvangen van De Sneuper 113 zal u vast de schitterende omslagfoto opgevallen zijn, die op het internet werd ontdekt 

door redactielid Hilda Bouta, (gelukkig weer hersteld na een periode van ziekte), en die ons geheel belangeloos beschikbaar 

werd gesteld door de fotograaf, Loek Kraamer uit Wierden, waarvoor de redactie hem zeer erkentelijk is. De foto hoort bij het 

‘cover-artikel’ van ons lid Simon Koorn, die een gedegen onderzoek naar de herkomst van wevers uit Ohne verwerkte in een 

artikel met een historisch en een genealogisch deel; een mooi voorbeeld van wat in bovenstaande reacties bedoeld wordt. 

Simon schrijft dat die wevers eigenlijk arbeiders uit het buitenland waren - dezelfde groep als hannekemaaiers en kiepkerels - 

waarbij de meeste genealogische gegevens in zijn artikel gaan over wevers uit de eerste en tweede generatie, die van Ohne 

naar Noordoost-Friesland getrokken zijn. Simon nam zelfs contact op met het Lippisches Landesmuseum in Detmold, om 

een afbeelding van de wever Meister Fritz Blanke, de ‘letzte leinenweber von Oerlinghausen’, bij zijn artikel te kunnen plaatsen. 

Ook Jan Gaasterland laat zien dat een familiegenealogie niet alleen maar uit rijtjes namen en jaartallen hoeft te bestaan.

     VIER  EXTRA  BLADZIJDEN
Nu de tijd van herdenken van gevallenen en oorlogsslachtoffers weer aangebroken 

is, past een tweetal artikelen uit de periode van de wereldoorlogen daar goed bij: 

Kees Bangma, die onderzoek doet naar de Eerste Wereldoorlog en de gevolgen 

daarvan voor Friesland, schreef een gedegen artikel over pater Mets. Een in Dok-

kum geboren jongen die in 1915 overleed als pastoor van het vluchtoord Nieuw-

Uden voor Belgische vluchtelingen. Wij zijn verheugd en trots dat Kees het artikel 

als eerste aan De Sneuper aanbood voor publicatie. 

Achter de zeedijk in de Peazemerlannen vond in 1945 een drama plaats dat oude 

inwoners van het tweelingdorp zich nog goed kunnen herinneren. Oud-Paesumer 

Einte Prins wil de slachtoffers met een monument eren en schreef een artikel over 

de achtergrond van dit vreselijke ongeluk. Hoewel het dit jaar geen echte strenge 

winter was, toch een ‘winterse’  bijdrage door Pieter Hartmans over een dwaze 

ijstocht in 1929. De in het vorige nummer beloofde Wierumer vissersgenealo-

gieën van Berend Beimers en gebruikelijk bijdragen van vaste medewerkers en 

redactieleden maakten dit nummer van De Sneuper zo vol dat we opnieuw vier 

extra bladzijden nodig hadden om alles te kunnen plaatsen! 

Veel leesplezier en vergeet niet om de volgende keer ook úw artikel in te sturen, 

al moet u even geduld hebben vóór het in onze ‘glossy’ staat...

ARCHIEFWERELD
EEN  GLOSSY  

door  WARNER  B.  BANGA
                 

DE  SNEUPER  113

FRITZ  BLANKE, DE  LAATSTE  WEVER  VAN  OERLINGHAUSEN
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IN  NOORDOOST-FRIESLAND

MET  ATTESTATIE  VAN  OHNE
Door mijn  genealogisch onderzoek naar de familienaam Gulmans in 

Ternaard, stuitte ik op de vermelding: “gekomen met attestatie van Ohne.”  
Waar ligt het dorp Ohne? Dit dorp ligt in het Graafschap Bentheim in 

Duitsland. In het noorden grenst Ohne aan de provincie Drente en in 

het westen aan de provincie Overijssel. Het dorp Ohne ligt in het zuid-

oostelijke deel van het Graafschap.

Tijdens mijn opleiding voor middelbaar archief ambtenaar in 1975/’76 

kwam ik in gesprek met Piet Nieuwland, middelbaar archiefambtenaar 

van het Rijksarchief in Leeuwarden. Hij had ook voorouders, die  afkomstig 

waren uit Ohne en in 1724 woonden in het dorp Jistrum (Eestrum), ge-

meente Tietjerksteradeel. Verder schreven B. Jonker, P. Brood en J. Bennink, 

over “Huwelijken van Bentheimers in Drenthe in 17e en 18e eeuw” in 1980. Bij 

dat onderzoek viel op, dat daarvan geen personen afkomstig waren uit 

het dorp (der Kreis) Ohne. 

Mijn gedachte was toen: Zijn inwoners van het dorp Ohne naar de pro-

vincie Friesland getrokken? Het verzamelen van dergelijke gegevens  was 

in die tijd, zonder computer, zeer tijdrovend. Nu, door het digitaliseren 

van bestanden, is dat iets eenvoudiger geworden. Op de internetsite van 

Tresoar bij het onderdeel ‘DTBL’ in het bestand: lidmaten vóór 1850 trof ik 

21 personen aan, die uit het dorp Ohne gekomen waren. 

MOTIEVEN  EN  POLITIEK 
Wat waren de motieven om elders te gaan werken?

1. geloofsvrijheid

2. het niet eens zijn met de doelstellingen van de heersende klasse

3. economisch motieven: thuis kan ik de kost niet verdienen, want daar is te weinig werk, maar mijn geboortegrond en omgeving 
     volledig op geven (emigratie), dat doe ik ook niet. De wevers afkomstig uit Ohne behoren tot de derde groep.

Hoe waren de economische omstandigheden in het Graafschap Bentheim? In de 17e eeuw was het graafschap door oorlog-

shandelingen en intriges in de grafelijke familie sterk verarmd. In 1701 overleed graaf Arnold Mauritz Wilhelm en werd op-

gevolgd door zijn minderjarige zoon Herman Friedrich, geboren in 1693. Het regentschap werd tot aan zijn meerderjarigheid 

waargenomen door zijn oom Franz Georg, graaf von Manderscheid-Blankenheim. Hij verbeterde het slot en gaf opdracht tot 

aanleg van een badgelegenheid, Allee en  piramiden in het bos. Hij gaf daarvoor meer geld uit dan verantwoord was en leende 

325.000 gulden in ‘s-Gravenhage tegen een rente van 6% met de grafelijke domeinen als onderpand. 

Graaf Herman Friedrich nam in 1723 het bestuur over, maar kon de druk van de schuldenlast en de bestuurs-perikelen niet aan. 

Hij droeg deze ten dele over aan de Kurfürst August von Köln, die gelijkertijd bisschop van Munster was. Herman Friedrich 

overleed in 1731. Hij werd opgevolgd door Friedrich Karl Philipp, geboren in 1725, die in 1746 het bestuur aanvaardde. De 

schuldenlast was verder gegroeid. Holland, Munster, Hannover en Pruisen, ieder ten voordele van zich zelf, wilde de failliete 

boedel wel overnemen, om daarna het gebied te kunnen annexeren.

Hannover bood het meeste en sloot in 1752 een pachtverdrag af met de Graaf von Bentheim, met de volgende voorwaarde: 

overname van de schulden van 118.119 Reichs-taler inclusief alle hoge heerlijkheidsrechten voor een periode van dertig jaar, 

tegen betaling van een pachtsom van 20.000 Reichstaler aan Georg August, Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg, die eveneens 

koning van Engeland was. De graaf van Bentheim ging naar Parijs en trouwde daar. In 1756 brak er een oorlog uit tussen Pruisen 

en Oostenrijk om Silezië. Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk wenste dit gebied te heroveren, dat zij in 1748 bij de Vrede van 

Aken node had moeten afstaan. Engeland en Hannover steunden Keurvorst Friedrich Willem van Pruisen en Frankrijk steunde 

Maria Theresia. 

Intussen had Graaf Friedrich Karl Philipp van Bentheim spijt van zijn overeenkomst met Hannover. Hij bracht in Frankrijk een eigen 

regiment op de been, voornamelijk bestaande uit soldaten uit de Elzas. In de zomer van 1757 begon hij met de herovering van 

zijn ‘eigen’ graafschap.  De reactie van Hannover bleef niet uit.  Ook Engelse troepen namen deel aan deze strijd. Op 1 januari 1763 

sloten Engeland en Frankrijk vrede. Hannover behield de rechten op het Graafschap. Graaf Friedrich Karl Philipp van Bentheim ging 

teleurgesteld terug naar Parijs, waar hij op 19 februari 1803 kinderloos overleed. De rechten gingen naar de familie in Burgsteinfurt. 

WEVERS  VAN  OHNE
door  SIMON  KOORN
            

KAART VAN  NEDERLANDS-DUITSE  GRENSGEBIED

GROEN = KIRCHSPIEL ( IN HET  NEDERLANDS  KERSPEL ) OHNE
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Het Graafschap kreeg in de periode 1793 - 1815 weer te maken met bezetting van Franse troepen, nu veroorzaakt door de 

uitbreidingsdrift van Frankrijk, onder leiding van Napoleon Bonaparte. Het  ‘inperken van deze drift’ leidde tot reactie van de 

zijde van Hannover met nodige troepenverplaatsingen, bestaande uit Engelse en Hannoversche legereenheden. Na het Wener 

Congres in 1814 behield Hannover het beheer over het gebied. De graaf van Burgsteinfurt kreeg na lang onderhandelen zijn 

titel en een deel van zijn familiebezit terug.

HET  DORP  OHNE
Dit dorp ligt in het zuidoostelijk deel van het Graafschap Bentheim aan 

de rivier Die Vechte. In Nederland wordt de benedenloop van deze rivier 

Overijsselse Vecht genoemd. In 1754 probeerde een jongen op Hemel-

vaartsdag (24 mei) in de buurt van een schuur een nest uit te roken. In 

een half uur brandde het gehele dorp af: 32 woningen en negen bij-

gebouwen. De oude kerk liep ook brandschade op. Het herstel van de 

huizen in het dorp en de kerk duurde 10 jaar. In 1821 telde men 329 

inwoners.

In de periode 1857 - 1863 werd de ‘Marke’ ( = gemeenschappelijke weide-

gronden ) verdeeld, bestaande uit 560 hectare ( 77 ha groenland en 480 

ha heide ). Der Fürst (graaf van Bentheim) behield hiervan 25 ha. In 1933 

had de gemeente Ohne een totale oppervlakte 900 ha, hiervan is 228 ha 

bouwland, 80 ha grasland en 65 ha veeweide, 6 ha tuin, 137 ha turf, 348 

ha woeste grond en 36 ha aan wegen. Het telde 53 landbouwbedrijven, 

1 grote boerderij, 49 kleinere boerderijen, 2 Neubauereien en 1 pacht-

boerderij ( Heuerstelle ), 62 haarsteden, 19 Höfe, 18 Rotten ( mestvaalten ).

Bij volkstelling van 16 juni 1933 telde de bevolking in totaal 400 inwo-

ners, waarvan 395 Evangelisch en 5 katholiek. Als men op grond van die 

cijfers mag veronderstellen, dat er ongeveer 7 á 8 personen woonden 

in ieder huis, dan zou dat betekenen, dat in 1754 het aantal inwoners 

ongeveer 216 tot 260 heeft bedragen.

De boerenstand in de Graafschap kan men verdelen in zeer grote 

boerderijen ( Hof : in de provincie Friesland te vergelijken met een State ),
boerderijen en pachtboerderijen, ook Kotten of Heuerstellen genoemd. 

Deze pachtboerderijen stonden op het terrein van de state of boerderij. 

Het oppervlak van de vruchtbare grond per pachtboerderij was niet 

groot. De pachter had te weinig land voor een zelfstandig bestaan. Hij kon 

zijn pacht op verschillende wijzen voldoen. Betalen in klinkende munt of 

werken als dagloner. 

Ook kon hem de plicht worden opgelegd een nevenberoep te kennen, 

bijvoorbeeld timmerman of wever. In veel gevallen moesten de vrouwen 

en kinderen meewerken om aan de gestelde verplichtingen te kunnen 

voldoen. Was er te weinig werk op de boerderij, dan moesten de pachters 

( Heuerlinge ), maar zien waar zij arbeid vonden.

HOLLANDGÄNGER
De lasten voor de bevolking waren hoog. Ze werden veroorzaakt door het beleid van de grafelijke familie. In bepaalde perioden 

werden ze nog versterkt door het verblijf van de diverse vreemde legereenheden. De invloeden van slechte jaren in de land-

bouw en veeteelt, alsmede rampen door wateroverlast zijn hierbij nog niet eens in beeld gebracht. Hoeveel mensen van het 

dorp door de situatie gedwongen werden de kost elders te verdienen, is niet bekend. 

Om de lasten op te kunnen brengen, gingen vele mannen en jongelieden als maaier ( hannekemaaier ), verkoper ( kiepkerel ) 
van lappen ( in het Graafschap Bentheim geweven ) of als wever naar Nederland. Met het verdiende geld kon men dan trachten 

zijn familiebezit in stand houden. Ze werden in het Graafschap Bentheim ‘Hollandgänger’ genoemd. Op reis voor tijdelijk werk 

naar Nederland: de provincies Drente, Friesland, Groningen en Holland waren in trek. Niet iedereen keerde na het seizoen terug 

naar het graafschap. Sommigen bleven jarenlang weg. Een aantal van hen kreeg kennis aan een meisje, huwde en bleef dan 

voorgoed in Nederland.

tijd van pruiken en revoluties

OHNER  KIRCHE 

KOT  OF  HEUERSTELLE 
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VLAS  REPELEN  EN  BRAKEN
Een linnenwever verwerkte de uit vlas gesponnen draad tot een lap. 

Hij was een schakel in de lange weg van grondstof tot eindproduct.4 

De grondstof was vlas. In het voorjaar (april) zaaide de boer het zaad 

van witbloeiend vlas uit. Deze soort was minder gevoelig dan blauw 

of roodbloeiend vlas. Om een goede oogst te krijgen moest het zaad 

zeer gelijkmatig gezaaid worden en ongeveer overal even diep in de 

aarde komen te liggen. Het wieden van de kleine plantjes vergde ook 

de nodig aandacht. Bepaalde onkruiden gaven naderhand bij de ver-

werking problemen. In juni bloeide het vlas- en zetzaad. In het laatst 

van de maand juli werd het rijpe vlas dan met de handen uit de grond 

getrokken en in schoven op het land gezet te drogen. Hierna werden de 

zaadknoppen van de halm gescheiden: het zogfenaamde repelen. Het 

zaad werd verder gedroogd en geselecteerd van ongerechtigheden. 

Een deel bewaarde men als zaaizaad voor het volgende jaar. 

De gebundelde halmen worden in het water gelegd ter rotting. Na het 

rottingproces wordt dan in de late herfst en winter begonnen met het 

braken. Dit geschiedde in het ‘braakhok ’, vaak een hok (ruimte) met minimale verlichting, veel stof afkomstig van het vlas en 

weinig ventilatie. In het Vlasverwerkingsmuseum in ‘It Braakhok ’ te Ee in Dongeradeel wordt deze werkwijze nog regelmatig 

gedemonstreerd. Dit museum is echter veel beter verlicht en geventileerd dan de vroegere braakhokken.

‘Braken’ is het proces waarbij de spinbare vezel 

uit de halm van het vlas los komt. Een bepaalde 

vochtigheid, was hierbij van groot belang. De bu-

itenste delen van de halm braken in kleine stukken 

en gaven veel stof. Door de bewerkingen lagen 

de vezels niet meer in de zelfde richting. Daarom 

werden de vezels vervolgens over de hekel gehaald 

- een plank met spijkers - en  opnieuw gebundeld. 

Deze bundels werden via de handel bij de spinsters 

gebracht om tot draden te worden gesponnen. Dan 

was het de beurt aan de wever met zijn weefgetouw 

om van de gesponnen draden  een lap te maken.

HET  WEVEN
Een handweefgetouw had een breedte van 151 tot 

157 cm en een diepte van 162 tot 174 cm. De hoogte 

bedroeg ongeveer 162 - 173 cm. Eerst werden de 

kettingdraden ( langsdraden ) van de lap op de rol-

len 1, 2 en 3 van het weefgetouw aangebracht en 

gespannen. Deze draden hebben de lengte van de 

te weven lap plus een overlengte voor de bevestig-

ing op de rollen. De breedte van de lap, die hierop 

geweven kon worden bedroeg ongeveer één el, zo’n 

68 cm tot 80 cm. De overige breedte van het weef-

getouw, had de wever nodig om zijn spoel door de 

opening tussen de kettingdraden heen en weer te 

gooien en op te vangen.

VERBETERING  EN  MECHANISATIE
Bij dagen van 10 uur kon een handwever ongeveer 2,5 m2 weven. Het verwerkte garen was de dagproductie van 5 spinsters. 

Door een Engelse uitvinding van John Kay in 1733 werd in het weefgetouw een extra balk aangebracht tussen de ketting-

draden, waarop de spoel lag. De snel- of schietspoel kon met een ruk aan een koord over deze balk door de kettingdraden 

worden getrokken. Met de voeten bediende men de pedalen, waardoor de stand van de kettingdraden werd gewisseld. Met de 

volgende ruk aan het koord keerde de spoel weer terug naar zijn beginpunt. Deze manier van weven ging twee keer zo snel. De 

dagproductie kon op deze manier verdubbeld worden. 
 

In 1750 werd de uitvinding naar Frankrijk gesmokkeld, verspreid en verbeterd. De uitvinding maakte het ook mogelijk om bre-

dere lappen te weven. Voor zo’n weefgetouw was een grotere werkruimte nodig en dat gaf problemen voor de thuiswerkende 

handwevers. In de 19 eeuw werd het principe snelspoel gemechaniseerd. Stoommachines dreven via een ingewikkeld assenstelsel 

met drijfriemen vele machines aan. De dagproductie van één machine bedroeg toen 250 strekkende meter en één ‘wever’  in de 

fabriekshal bediende twee machines. De mechanisatie verdrong zo de handweverij.

HANDWEEFGETOUW  
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GEMEENTEN  IN  NOORDOOST-FRIESLAND

Ameland  5 vermeldingen met attestatie gekomen uit Ohne (Bentheim).

Nes

1.  Hendriks Wessels en Grietje Berends zijn in 1726 gekomen uit Ohne 

     en met aantekening: abierunt (vertrokken).

2.  Maurits Bunte is gekomen uit Ohne. Verder geen aantekening.

Hollum

3.  Jan Geerts is op 27 juni 1734 is ingekomen uit Ohne en woonde in 

    Hollum en vertrokken: Abijt ad patriam et ibix  (terug naar vaderland) 

      mansit, sine testimonic abhinc (zonder attestatie).

4/5 Jan Hendriks Sledden, is op 27 mei 1740 is gekomen uit Ohne met

      attestatie, woonde te Hollum, is vertrokken zonder registratie. Hij is op

      27 mei 1747 teruggekomen. Verder geen aantekeningen.

Dokkum 1 vermelding

6/7. Gert Dirckens, op 1 augustus 1706 ingekomen uit Ohne met attestatie.

        Verder geen aantekeningen.

Oostdongeradeel 2 vermeldingen

Engwierum

8.  Jan Gulmân, mr. wever, woonplaats Engwierum, op 4 mei 1777 uit

      Ohne ingekomen met attestatie en vertrokken op 19 januari 1779 naar

      Ternaard. ( zie verder onder Ternaard ).

Metslawier

9.  Hendrick Buter, woonplaats Metslawier, is met attestatie op 26 juli

     1691 ingekomen van Ohne.  Zijn vrouw Maeike  Alberts deed op 26

       juli 1691 belijdenis van haar geloof. Verder geen aantekeningen.

Westdongeradeel 6 vermeldingen

Holwerd

10. Gerrith Meinhardtsz, is in mei 1732 met attestatie ingekomen van Ohne.  Hij is overleden in 1749 te Holwerd.

      Bij de Quotisatie van 1749 is vermeld: Geert Meinderts, wever, is nu dood, aantal volwassen: 3, aantal kinderen: 2. Aanslag: 7. 15. 4 
      Hij was getrouwd met Aafke Hendrix. Datum en plaats van het huwelijk zijn niet bekend. Uit dit huwelijk zijn geboren: 

  1. Minnert Geerts, gedoopt 8 januari 1733 te Holwerd.

 2. Derck  Geerts, gedoopt 7 februari 1734 te Holwerd.

 3. Meindert Geerts, gedoopt 19 juli   1739 te Holwerd.

 4. Sybrigje Geerts, gedoopt  16 april 1741 te Holwerd.

       Was Aafke Hendrix reeds vóór 1749 overleden? In het doopboek van hervormde gemeente Holwerd staat: Op 14 december 
        1749 werd gedoopt: Gertje. Aantekening: zijnde dit kint volgens haar zeggen bij Geert Meinderts onder trouwbelofte geprocareer doch 
        ongetrout en geen geboden gehat.  De moeder is Sybeltje Hanses.

11. Lambert Beekmans, is op 19 februari 1775 met attestatie ingekomen van Ohne. Hierbij aangetekend: obiit (overleden). Datum 

      wordt niet vermeld.

12. Lammert Egberts Beekmans, is op 3 april 1778 met attestatie ingekomen van Ohne. Hij was van beroep Mr. linnenwever en 

       een zoon van Egbert Beekmans en Lukke Woltring, overleden op 2 juli 1810 te Holwerd. Hij trouwde op 2 juli 1775 te Holwerd

      met Tetje Teekles, ( ook genoemd Tetje Taekeles, afkomstig van Oudkerk ) gemeente Tietjerkstradeel. Zij is vóór 28 september

    1777 overleden. Hij hertrouwde op 28 september 1777 te Holwerd met Hiltje Geerts (Kerkhof), geboren 5 januari 1759 te

      Drachten, dochter van Geert Dirks en Sjoukje Hemkes. Zij woonde in 1777 te Stiens (gemeente Leeuwarderadeel), overleden

     op 26 november 1813 te Holwerd. Uit dit huwelijk zijn geboren: 

 1. Sjoukje Lammerts Beekmans, geboren 3 oktober 1781, gedoopt 4 november 1781 te Holwerd; overleden vóór 1788.

 2. Lokke Lammerts Beekmans, geboren 13 mei 1785, gedoopt 19 juni 1785 te Holwerd. Zij trouwde op 17 juni 1804 te

     Holwerd met Geert Willemse.

 3. Sjoukje Lammerts Beekmans, gedoopt 21 september 1788, gedoopt 26 oktober 1788 te Holwerd, overleden vóór  1792.

 4. Sjoukje Lammerts Beekmans, geboren 5 december 1791, gedoopt 22 januari 1792 te Holwerd, overleden te Ternaard

     op 19 december 1840. Zij trouwde op 2juni 1814 te Holwerd met Harmen Warrink. ( zie verder onder Ternaard ).

 5. Egbert Lammerts Beekmans, geboren 24 augustus 1794, gedoopt 12 oktober 1794 te Holwerd, jong overleden.

 6. Geert Lammerts Beekmans, geboren 28 februari 1797, gedoopt 7 mei 1797 te Holwerd, overleden 23 januari 1816.

 7. Janke Lammerts Beekmans, geboren 25 mei 1799, gedoopt 7 juli 1799 te Holwerd. Zij trouwde op 29 juli 1820 te 

     Ternaard met Jan Willem Nijenhuis.

 8. Egberts Lammerts Beekmans, geboren 31 januari 1802, gedoopt 19 april 1802 te Holwerd.

 HANDWEEFSTER 

VAN  WEVERS  UIT  OHNE
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Westdongeradeel ( vervolg )  Ternaard

13. Diedert Henrics. In 1683 werd derde proclamatie afgekondigd van het huwelijk tussen Diedert Henrics, afkomstig uit Oenen
       en Grietje Fopkes, afkomstig van Ternaard. Op 3 januari 1684 werd hij met attestatie van Ohne in geschreven als lidmaat van 

      de Hervormde Kerk te Ternaard. Zijn vrouw Grietje Fopkes werd op 4 januari 1684 gedoopt op belijdenis.

      Uit zijn eerste huwelijk werd 1 kind geboren, uit het tweede 2 kinderen, uit derde geen en uit het vierde 5 kinderen geboren:

 1. Hendrik Diederts, gedoopt 10 augustus 1684 te Ternaard. Zijn attestatie werd op 8 maart 1722 afgegeven. Hij is op

       8 maart 1722 te Dokkum getrouwd (1) met Sjoukje Wi(J)bes van Dokkum. Hij hertrouwde (2) op 5 september 1723 met 

    Antje Johannis te Dokkum. Hij hertrouwde (3) op 12 mei 1726 met Grietje Klaasen te Dokkum. Hij hertrouwde (4)

       op 7 juni 1748 te Dokkum met Jeltje Cornelis, geboren rond mei 1728, afkomstig uit Oostrum ( gem. Oostdongeradeel) 

   Bij de Quotisatie van 1749 werd hij in Dokkkum genoemd: wever, seer suinigh, aantal volwassenen 2, 1 kind. 

 2. Pytje, Diederts, gedoopt 26 december 1686 te Ternaard.

 3. Aaltje Diederts, gedoopt 24 maart 1689 te Ternaard, overleden vóór 17 november 1695.

 4. Aaltje Diederts,ook genoemd Aeltie Dijderts, gedoopt 17 november 1695 te Ternaard. Zij is op 8 juni 1721 met

       attestatie vertrokken naar Foudgum.  Op 14 november 1723 trouwde zij met Dirk Geerts van Dokkum. Haar attestatie 

      vanuit Foudgum werd verzonden op 13 juli 1724 en in augustus 1724 ingeschreven in Dokkum. Bij de doopinschrij-

      ving werden in die tijd alleen vadersnaam genoteerd. Daarom niet verder uitgezocht.

 5. Fopke Diederts, gedoopt 23 maart 1698 te Ternaard. Hij is van beroep Mr. schoenmaker, wonende te Ternaard. Hij is

          gehuwd met Martjen Dirks. Plaats en datum van het huwelijk niet gevonden. Martjen Dirks, huisvrouw van Fopke Diderts   

    kwam  met attestatie uit Visvliet en werd 20 augustus 1723 ingeschreven als lidmaat van de Hervormde gemeente 

     Ternaard. Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren. In 1749 is Fopke Diederts met zijn vrouw met attestatie vertrokken

     naar Franeker. In de marge is vermeld: obiit 1752. Hierbij is geen plaats vermeld. 

 6. Pieter Diederts, gedoopt 13 maart 1701 te Ternaard.

 7. Janck Diederts, gedoopt 9 maart 1704 te Ternaard.

14. Henric Alers is met attestatie ingekomen uit Ohne op 20 juli 1721. Hij trouwde op 3 augustus 1721 te Ternaard met

       Wietske Jelles, afkomstig van Ternaard. Verder geen gegevens bekend.

15. Jan Alers met attestatie ingekomen uit Ohne op 14 februari 1723. Verder geen gegevens bekend.

Op 25 juli 1725 deed Susanna Douwes haar belijdenis in de kerk van Ternaard. Zij trouwde op 27 januari 1732 te Ternaard met 

Jan Harmens, wever. Hij overleed in 1739 te Ternaard. In het doopboek zijn geen aantekeningen te vinden over eventuele 

kinderen van dit echtpaar. Susanna Douwes hertrouwde op 4 september 1740 met Jan Jansen, mr. wever uit Ohne. De derde

afkondiging had plaats op 28 augustus 1740 plaats te Kollum. Hij kwam met attestatie van Collum  op 31 augustus 1740 naar 

Ternaard. Hierbij is vermeld: Jan Jansen, wever van Ohne. Uit dit tweede huwelijk zijn te Ternaard  geboren: 

 1. Jan Jansen, geboren 10 oktober 1740, gedoopt 13 november 1740.

 2. Sijbe Jansen, geboren 27 januari 1744, gedoopt 1 maart 1744.

 3. Sijbe Jansen, geboren 27 september 1745, gedoopt 24 oktober 1745.

 4. Hiltje Jansen, geboren 31 oktober 1747, gedoopt 29 november 1747.

Na een huwelijk van bijna 9 jaar overleed Suzanne Douwes  in 1748 te Ternaard. Jan Jansen, hertrouwde op 31 augustus 1749  te 

Ternaard met Dirkjen Hendriks van de Streek bij Aalsum. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen te Ternaard  geboren: 

 1.  Knierke Jansen, geboren 17 april 1752, gedoopt 21 april 1752.

 2.  Antje Jansen, geboren 28 december 1753, gedoopt 6 januari 1754.

 3.  Sibbeltje Jansen, geboren 19 januari 1757, gedoopt 27 februari 1757.

 4.  Sibbeltje Jansen, geboren 17 september 1763, gedoopt 30 september 1763. 

DE  ENE  ZIJN  DOOD  IS  DE  ANDER  ZIJN  BROOD
Dirkjen Hendriks overleed in 1777-’78. Op 12 november 1778 verkocht Mr. Jan Jansen  de weverij en hij vertrok uit de provincie

Waarschijnlijk is hij teruggegaan naar Ohne. De weverij werd verkocht aan een dorpsgenoot uit Ohne. Hieruit zou je de conclu-

sie mogen trekken, dat de kinderen uit beide huwelijken allen jong overleden zijn. Anders zou toch één van zijn zonen de zaak 

hebben overgenomen? De koper was Jan Beerents [Gûlman], later genoemd Gulmans en Trijntje Jacobs, egtelieden te Engwi-

erum. Zij waren op 1 juni 1776 met attestatie uit Ternaard vertrokken naar Surhuisum (gemeente Achtkarspelen). Aldaar kregen 

bruidegom en bruid op 12 juni 1776 hun eerste kind Fintje Jans en trouwde vervolgens aldaar op 30  juni 1776. Zij woonden een 

korte periode in Engwierum en kochten de weverij te Ternaard. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren:

 1. Fintje Jans, geboren Surhuisum (Grietenij Achtkarspelen) 12 juni 1776.

 2 Jacob Jans Gulmans, geboren Ternaard (WD)14 oktober 1779.

 3 Grietje Gulmans, geboren Ternaard (WD) op 1 augustus 1783.

 4 Aaltje Gulmans,  geboren Ternaard (WD) op 1 april 1788.

 5 Beernt Jans Gulmans, geboren Ternaard (WD) 20 juni 1792.

In het voorjaar van 1815 heerst er een besmettelijke ziekte. Bijna het gehele gezin en nakomelingen bezweken aan de ziekte. 

Rixt Harmens Hoekstra, weduwe van Jacob Jans Gulmans ( geboren 1778 - overleden 1815 ) met twee kinderen: Jan Jacobs 

Gulmans, (geb. 1806) en Trijntje Jacobs Gulmans (geb. 1814) en nog hun ongehuwde oom Beernt Jans Gulmans, (geb. 1792) 

bleven in leven. De weverij staande op Nieuwe Buren te Ternaard werd ontsmet en de inboedel verkocht. Daarna werd het pand 

aan de Nieuwe Buren verkocht en als woonhuis gebruikt. “De ene zijn dood is de ander zijn brood” is hier van toepassing. G
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Harmen Warrink, geboren in 1786 in Sandhausen onder Uelsen (Bent-

heim) en werkzaam zijnde als weversknecht in Holwerd, huwde in 1814 

met Sjoukje Lammerts Beekmans. Zij kregen op 6 september 1814 

een zoon Arent in Holwerd. Wanneer zij naar Ternaard gaan, is niet pre-

cies bekend, waarschijnlijk in het najaar van 1815/voorjaar 1816. Hun 

tweede zoon Lammert werd namelijk in Ternaard geboren op 2 oktober 

1816. De hervormde gemeente Holwerd stuurde in 1817 zijn attestatie 

door naar de hervormde gemeente Ternaard en werd ingeschreven op 

26 januari 1817 ingeschreven. 

Het echtpaar Warrink-Beekmans begon in een ander huis in Ternaard een 

nieuwe weverij. Sjouke Lammerts Beekmans overleed op 19 december 

1840 te Ternaard.  Harmen Warrink beëindigde  zijn weversactiviteiten in 

1846, want bij de lidma-tenadministratie van Ternaard is aangetekend, 

dat zijn attestatie op 28 november 1846 is overgeschreven naar de Her-

vormde gemeente Ureterp-Siegerwoude (gemeente Opsterland). Daar 

werd hij op 28 december 1846 te Ureterp ingeschreven. 

Of er daarna in Ternaard nog een weverij heeft bestaan is niet bekend.

Dantumadeel 1 vermelding in Akkerwoude

16. Jan Jans, meester wever is met attestatie op 18 februari 1770 inge-

komen uit Ohne in Akkerwoude (Dantumadeel).

Ferwerderadeel 2 vermeldingen in Blija en Ferwerd

17. Berend Heckman, is getrouwd op 12 december 1802 te Blija met Sytske Harmens, afkomstig van Blija. Zijn attestatie op 15 

     mei 1803 uit Ohne (Bentheim) is bij Hervormde gemeente Blija binnengekomen. In het grafregister van de Hervormde ge

      meente Blija, opgemaakt in 1804, werd hij genoteerd voor 2 graven. Bij lidmaten is nog aangetekend: overl(eden).

18. Geert Hendriks, afkomstig van Holwerd en Auk(t)jen Johannes, afkomstig van Ferwerd lieten hun derde procolamatie op 17 

      november 1779 afkondigen te Ferwerd. Zij trouwden op 12 november 1779 in Ohne in het graafschap Bentheim. 

       Aukje Johannes Wiersma, dochter van  Johannes Jans Wiersma en Liesbert Sjoukes, geboren rond 1748 te Ferwerd, overleden 

     op 5 juli 1815 te Ferwerd. Zijn attestatie uit Ohne kwam binnen op 5 november 1780 bij de Hervormde gemeente Ferwerd.

      Verder nog aangetekend: obiit (overleden) zonder vermelding van datum. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Geerts [Ferwerda], geboren 7 oktober 1780 en gedoopt op 29 oktober 1780 te Ferwerd, beroep bakkers-

     knecht en wonende te Holwerd, overleden 6 juni 1814 te Blija. Hij trouwde op 13 mei 1812 met Antje Meinderts 

      Slagter, dochter van Meinderts Pieters Slagter en Jettje Anes. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.

 2. Aaltje, geboren 6 maart 1782 en gedoopt 14 april 1782 te Ferwerd, overleden vóór 1806.

 3. Hendrik, geboren 22 januari 1784 en gedoopt 29 februari 1784 te Ferwerd, overleden vóór 28 mei 1786.

 4. Hendrik Geerts [Ferwerda], geboren 28 mei 1786 en gedoopt 25 juni 1786 te Ferwerd, overleden op 10 maart 1814 . 

Kollumerland 1 vermelding in Burum - Munnekezijl

19. Herman Hendricks Gerds, is met attestatie op 7 oktober 1804 ingekomen uit Ohne binnen gekomen in de hervormde

       gemeente Burum en Munnekezijl. Zijn woonplaats is niet aangegeven.

Achtkarspelen 1 vermelding in Twijzel - Kooten

20. Dirk Jans Rawers, is met attestatie op 12 februari 1786 uit Ohne binnen gekomen in de Hervormde gemeente Twijzel en  

      Kooten. Hierbij is nog aangetekend: overl(eden)/vertrokken?

Tietjerkstradeel 1 vermelding in Eestrum

21. Gerdt Gertzen is op 20 februari 1724 van Ohne, wever,  ingekomen in de hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum.

     Zijn woonplaats is Eestrum (gemeente Tietjerkstradeel). Hij trouwde op 20 mei 1725 te Oostermeer met Aagje Oenes.  

      Aagje Oenes deed op 21 februari 1728 belijdenis. Het gezin verhuisde na enige jaren van Eestrum naar Heechsân (dorp tussen 

     Eestrum en Oostermeer). Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren:

 1. Antie Geerts, gedoopt 11 juli 1728, jong overleden.

 2. Gerdt Geerts, gedoopt  2 juli 1730.

 3. Louw Geerts, gedoopt  10 jan. 1734.

 4. Antie Geerts, gedoopt  18 mrt 1736.

 5. Hendrik Geerts, gedoopt 11 juli 1738, jong overleden.

 6. Stijntje Geerts, gedoopt 3 mrt 1743.

 7. Hendrik Geerts, dd. 26 mrt 1745.

BRONNEN & LITERATUUR  OP  DE  VOLGENDE  BLADZIJDE
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BRONNEN & LITERATUUR  BIJ  DE  WEVERS  VAN  OHNE
- Doop-, trouw- en begraafboeken en lidmatenregisters van diverse hervormde gemeenten.

- Speciekohieren van de gemeente Westdongeradeel, 1640 - 1816.

- Huwelijken van Bentheimers in Drenthe in 17e en 18e eeuw, uitgave Spint Arwten [1980], 

   jaargang 8. nr. 5.

- Das Bentheimer Land – Band VIII: Heimatkunde eines Grenskreises, 1934, heruitgave 1990.

- Van den Akker, K.J.: Van de mond der Oude Middelzee; Schetsen uit het oude leven op het land 
    uit het boerenbedrijf, zesde druk, Uitgave van de Freische maatschappij van Landbouw, 1971.

- Hansen, Wilhelm, Hauswesen und Tagewer in alten Lippe landliches Leben in for industrieller 
  Zeit; 2. Aufl. Munster: Assschendorf, 1984, 512 Seiren: Schriften der Volkskundiglichen 

   Kommission für Westfalen. Band 27. ISBN3-402-05665-8

- Genealogysk Jierboekje, 1987, kwartierstaat van Piet Nieuwland.

-  AFBEELDING  LAATSTE  WEVER  VAN  OERLINGHAUSEN:  LIPPISCHES  LANDESMUSEUM  IN  DETMOLD

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. Onder andere 

de genealogieën van de familie Van der Bos,  Bosgra, Dijkstra, Kamma, 

Jongeling, Logterman, Sikkema, Smit,  Vaderloos, Visser,  Vonk, De Vries, 

Van der Zee, Hiemstra en Prins. Ze zijn ook op onze website te vinden: 

www.hvnf.nl

Bent u geïnteresseerd in één van deze genealogieën, dan kunt u ook 

persoonlijk contact met Berend Beimers opnemen.

THUISWEVER - VINCENT  VAN  GOGH

VISSERSGENEALOGIEËN
WIERUMER

door  BEREND  BEIMERS
            

Genealogie Van der Bos. Oudste voorvader Pieter Freerks. 
Sipke Freerks van der Bos, Anne Sipkes van der Bos, Freerk 
Sipkes vd Bos, Pieter Sipkes vd Bos, Thijs Sipkes vd Bos. 
Genealogie Bosgra. Oudste voorvader Freek Bosgraaf. 
Tiete Berends Bosgra.
Genealogie Dijkstra.Oudste voorvader Gerben Doedes. 
Atze Johannes Dijkstra. 
Genealogie Gosma. Oudste voorvader Gosse Arjens. 
Arjen Gosses Gosma, Anne Gosses Gosma.
Genealogie Hiemstra. Oudste voorvader Sjoerd Tjeerds.
Thomas Tjeerds Hiemstra, Lieuwe Thomas Hiemstra, Lieuwe 
Sjoerds Hiemstra,Wouter Thomas Hiemstra, Jelle Lieuwes 
Hiemstra, Christiaan Lieuwes Hiemstra, Jacob Sjoerds Hiem-
stra, Pieter Dirks Hiemstra, Dirk Pieters.
Genealogie Jongeling. Oudste voorvader Sijbe Tjeerds. 
Dirk Jans Jongeling, Hoite Dirks Jongeling, Tjeerd Dirks 
Jongeling, Jan Dirks Jongeling, Dirk Jans Jongeling. 
Genealogie Kamma. Oudste voorvader Jacob Pieters. 
Jacob Pieters Kamma, Freek Christ Kamma, Ulrich Christ  Kamma.
Genealogie Kamma. Oudste voorvader Kornelis Piers. 
Jouw Piers Kamma, Klaas Piers Kamma. 
Genealogie Logterman. Oudste voorvader Kornelis Rienks. 
Kornelis Ages Logterman. 
Genealogie Prins. Oudste voorvader Hoite Atzes.
Hoite Atzes Prins sr, Sjoerd Jans Prins, Jan Sjoerds Prins, Atze 
Hoites Prins, Hoite Atzes Prins jr, Anne Atzes Prins, Hoite 
Jacobs Prins, Minne Atzes Prins, Minne Hoites Prins, Pieter 
Pieters Prins, Lieuwe Hoites Prins.

Genealogie Visser. Oudste voorvader Tjerk Pieters.
Gosse Tjerks Visser, Tjerk Gosses Visser, Jacob Doekes Visser
Genealogie Visser. Oudste voorvader Kornelis Sijberens.
Kornelis Sijberens Visser, Atze Sijberens Visser, Kornelis 
Tjeerds Visser, Tjeerd Kornelis Visser, Sijberen Jitzes Visser.
Genealogie Visser. Oudste voorvader Tjerk Jans.
Sijtse Tjerks Visser, Jan Jans Visser, Tjerk Jans Visser, Marten 
Sijtses Visser, Rense Martens Visser.
Genealogie Visser. Oudste voorvader Sipke Lieuwes Visser.
Sipke Lieuwes Visser  
Genealogie Vonk. Oudste voorvader Jan Eelkens.
Christiaan Jans Vonk, Hille Jans, Wijbe Jans Vonk, Sape Jans 
Vonk, Lieuw Jans Vonk, Johannes Wijbes Vonk, Tjipke Hilles.
Genealogie De Vries. Oudste voorvader Pieter Sapes.
Sape Jacobs de Vries.
Genealogie De Vries. Oudste voorvader Gerben Doedes
Aant Tjeerds de Vries.  
Genealogie Van der Zee. Oudste voorvader Jan Sijbes.
Jan Sijbes vd Zee, Sijbe Jans vd Zee, Willem Sijbes vd Zee.
Genealogie Sikkema. Oudste voorvader Tjeerd Jietzes. 
Sjoerd Renzes Sikkema, Pier Sjoerds Sikkema, Sape Sjoerds, 
Kornelis Sjoerds Sikkema.
Genealogie Smit. Oudste voorvader Folkert Haikes. 
Pieter Folkerts Smit.
Genealogie Vaderloos. Oudste voorvader Remmeren Sjoukes. 
Remmeren Sjoukes Vaderloos. 
Genealogie Vaderloos. Oudste voorvader Jan Jouws.
Freerk Minnes Vaderloos, Jan Freerks, Minne Freerks Vaderloos.
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Genealogie Vaderloos
Freerk Minnes Vaderloos van de WL 35  Twee Gezusters
Jan Freerks Vaderloos van de WL 35  Twee Gezusters
Minne Freerks Vaderloos van de WL 35  Twee Gezusters

Genealogie Visser
Gosse Tjerks Visser van de WL 41  Drie Gebroeders
Tjerk Gosses Visser van de WL 41  Drie Gebroeders
Jacob Doekes Visser van de WL 41  Drie Gebroeders

Genealogie Visser
Kornelis Sijberens Visser van de WL 37  Vier Gebroeders
Atze Sijberens Visser van de WL 37  Vier Gebroeders
Jitze Sijberens Visser van de WL 37  Vier Gebroeders
Kornelis Tjeerds Visser van de WL 37  Vier Gebroeders
Tjeerd Kornelis Visser van de WL 37  Vier Gebroeders
Sijberen Jitzes Visser van de WL 37  Vier Gebroeders
Freerk Jans Visser  van de WL 29   Goede Verwachting

Genealogie Visser
Sijtse Tjerks Visser  van de WL 38  Twee Gebroeders
Jan Jans Visser  van de WL 38  Twee Gebroeders
Tjerk Jans Visser  van de WL 35  Twee Gezusters
Marten Sijtses Visser van de WL 35  Twee Gezusters
Rense Martens Visser van de WL 29   Goede Verwachting

Genealogie Visser
Sipke Lieuwes Visser van de WL 27  Anna

Genealogie Vonk
Christiaan Jans Vonk van de WL 45  Zes Gebroeders
Hille Jans Vonk  van de WL 45  Zes Gebroeders
Wijbe Jans Vonk  van de WL 45  Zes Gebroeders
Sape Jans Vonk  van de WL 45  Zes Gebroeders
Lieuw Jans Vonk  van de WL 45  Zes Gebroeders
Johannes Wijbes Vonk van de WL 45  Zes Gebroeders
Tjipke Hilles Vonk  van de WL 41  Drie Gebroeders

Genealogie De Vries
Sape Jacobs de Vries van de WL 27  Anna

Genealogie De Vries
Aant Tjeerds de Vries van de WL 27  Anna

Genealogie Van der Zee
Jan Sijbes van der Zee van de WL 34  Drie Gebroeders
Sijbe Jans van der Zee van de WL 34  Drie Gebroeders
Willem Sijbes van der Zee van de WL 34  Drie Gebroeders

Genealogie Van der Bos
Sipke Freerks van der Bos van de WL 28  Drie Gebroeders
Anne Sipkes van der Bos van de WL 28  Drie Gebroeders
Freerk Sipkes van der Bos van de WL 28  Drie Gebroeders
Pieter Sipkes van der Bos van de WL 28  Drie Gebroeders
Thijs Sipkes van der Bos van de WL 30  Mevrouw Rinske

Genealogie Bosgra
Tiete Berends Bosgra van de WL 38  Twee Gebroeders

Genealogie Dijkstra
Atze Johannes Dijkstra van de WL 29  Goede Verwachting

Genealogie Gosman
Arjen Gosses Gosma van de WL 27  Anna
Anne Gosses Gosma van de WL 28  Drie Gebroeders

Genealogie Hiemstra
Thomas Tjeerds Hiemstra van de WL 30  Mevrouw Rinske
Lieuwe Thomas Hiemstra van de WL 41  Drie Gebroeders
Lieuwe Sjoerds Hiemstra van de WL 29  Goede Verwachting
Wouter Thomas Hiemstra van de WL 41  Drie Gebroeders
Jelle Lieuwes Hiemstra van de WL 30  Mevrouw Rinske
Christiaan Lieuwes Hiemstra van de WL 38  Twee Gebroeders
Jacob Sjoerds Hiemstra van de WL 38  Twee Gebroeders
Pieter Dirks Hiemstra van de WL 29  Goede Verwachting
Dirk Pieters Hiemstra van de WL 29  Goede Verwachting

Genealogie Jongeling
Dirk Jans Jongeling van de WL 39  Jonge Jan
Hoite Dirks Jongeling van de WL 39  Jonge Jan
Tjeerd Dirks Jongeling van de WL 39  Jonge Jan
Jan Dirks Jongeling van de WL 27  Anna
Dirk Jans Jongeling van de WL 30  Mevrouw Rinske

Genealogie Kamma
Jacob Pieters Kamma van de WL 29  Goede Verwachting
Freek Christ Kamma van de WL 36  Jonge Christ
Ulrich Christ Kamma van de WL 36  Jonge Christ

Genealogie Kamma
Jouw Piers Kamma van de WL 30  Mevrouw Rinske
Klaas Piers Kamma van de WL 30  Mevrouw Rinske

Genealogie Logterman
Kornelis Ages Logterman van de WL 41 Drie Gebroeders

Genealogie Prins
Hoite Atzes Prins sr van de WL 31  Nooitgedacht
Sjoerd Jans Prins  van de WL 31  Nooitgedacht
Jan Sjoerds Prins  van de WL 31  Nooitgedacht
Atze Hoites Prins  van de WL 31  Nooitgedacht
Hoite Atzes Prins jr van de WL 31  Nooitgedacht
Anne Atzes Prins  van de WL 31  Nooitgedacht
Hoite Jacobs Prins  van de WL 39  Jonge Jan
Minne Atzes Prins  van de WL 39  Jonge Jan
Minne Hoites Prins van de WL 39  Jonge Jan
Pieter Pieters Prins  van de WL 34  Drie Gebroeders
Lieuwe Hoites Prins van de WL 34  Drie Gebroeders

Genealogie Sikkema
Sjoerd Renzes Sikkema van de WL 28  Drie Gebroeders
Pier Sjoerds Sikkema van de WL 36  Jonge Christ
Sape Sjoerds Sikkema van de WL 36  Jonge Christ
Kornelis Sjoerds Sikkema van de WL 36  Jonge Christ

Genealogie Smit
Pieter Folkerts Smit van de WL 35  Twee Gezusters

Genealogie Vaderloos
Remmeren S. Vaderloos  van de WL 41  Drie Gebroeders

WIERUMER  VISSERSGENEALOGIEËN
De volgende personen met voornaam, patroniem en familienaam, het nummer van de aak en de naam van de aak waarop zij 
voeren, waren bij de ramp van Wierum in 1893 betrokken:

MODEL  WIERUMER  AAK
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FAMILIE  GAASTERLAND:
BETER  GELOPEN  DAN  GESTROPEN! door  JAN  CORNELIS  GAASTERLAND

            

JE  MOET  EENS  NAAR  DE  VROUWEN  KIJKEN!
Een telefoontje van mijn neef Pieter Gaasterland:  ‘Jan, bel Haije Talsma 
van De Sneuper eens op! Hij heeft een verhaal over de familie Gaasterland 
uit Oudkerk.’  Wat Haije mij te melden had, was een antwoord op de 

vraag waar ik al vijftig jaar naar op zoek ben: Zijn de twee takken van de 

familie Gaasterland familie van elkaar? 

In De Sneuper nummer 87 van juni 2008 schreef ik een aanvulling op 

de ‘Kwartierstaat Aukje Klazes Gaasterland’ door F.H. Blom (in De Sneuper 

86), waarin ik de stelling naar voren bracht: Sytse Kornelis en Wietske 

Kornelis zijn broer en zus.

Al in de vroege jaren ’60 kon ik alle dragers van de familienaam Gaaster-

land terugvoeren tot twee takken: de tak van Durk Geerts en zijn vrouw 

Wietske Kornelis, en de tak van Kornelis Klazes en zijn vrouw Gertje 

Tjebbes, met hun zoon Sytse Kornelis. Een vriend wist ze met elkaar te 

verbinden:  ‘Je moet eens naar de vrouwen kijken!’  Hij had gelijk: niet naar 

Durk Geerts kijken, maar naar zijn vrouw Wietske Kornelis. 

Wietske Kornelis als dochter van Kornelis Klazes en Gertje Tjebbes. Daar-

mee was ze dan tevens zus van de eerder vermelde Sytse Kornelis. Dat 

zou de verbinding zijn tussen de beide takken van de stamboom. Het 

verklaarde ook de naam van Wietskes dochter Gertje Durks: zij was ver-

noemd naar beppe Gertje Tjebbes. Daarmee waren de beide takken van de familie Gaasterland in theorie met elkaar verbond-

en. Maar het bewijs van deze stelling liet bijna vijftig jaar op zich wachten. Tot Haije Talsma mij onlangs wees op het doopboek 

van de Hervormde Gemeente van Oudkerk (Tietjerksteradeel):

Gedoopt te Oudkerk, vader Cornelis Claases, (moeder niet genoemd):

1. Wytske 10 juli 1740
2. Naenk  4 febr. 1742
3. Neike  17 febr. 1743
4. Klaas  8 nov. 1744
5. Tjibbe  18 dec. 1746
6. Pieter  30 juli 1748

Zelf had ik gevonden: gedoopt te Paesens, vader Kornelis Klazes, moeder Gertje Tjebbes:
7. Sytse  5 sept. 1752
Haje wees mij ook:  gedoopt te Dokkum, vader Cornelis Klases, havencharger, (moeder niet genoemd):

8. Naenkjen 29 sept. 1756
Reeds gevonden: gedoopt te Anjum, vader Kornelis Klaases, moeder Gertje Tjebbes:
9. Naenkjen 20 aug. 1758

Wytske als dochter van Cornelis Claases, samen met de broers Klaas, Tjibbe, Pieter en Sytse. Voornamen die in de familie veel-

vuldig voorkomen. Een zeer sterke aanwijzing dat we op het goede spoor zijn.  Maar zijn de eerste zes dopelingen inderdaad 

ook van Gertje Tjebbes? Helaas staat de naam van de moeder niet vermeld in het Oudkerker doopboek. Er zijn in die tijd meer 

mannen in Friesland die Kornelis Klazes heten. Is dit inderdaad onze Kornelis die zes kinderen in Oudkerk liet dopen?

VOLDOENDE  BEWIJS
In het lidmatenboek van de Hervormde Gemeente van Oudkerk en Roodkerk staat in 1746 als lidmaat genoemd: Geertie, 
huisvrouw van Cornelis Clasen. Kornelis zelf wordt niet als lidmaat vermeld. Wel wordt Kornelis Klazes in de Quotisatie (= volks-

telling) van 1749 te Oudkerk genoemd: timmerman, wint sijn cost en ook niet meer; twee volwassenen en 4 kinderen;  22-1 (= het te 

betalen belastingbedrag). In 1749 hadden Kornelis en Gertje inderdaad vier kinderen in leven. De dochtertjes Naenk uit 1742 

en Neike uit 1743 waren blijkbaar voor 1749 overleden, gezien de latere dochters met die naam. De inschrijving in de lidmaten-

lijst, samen met de gegevens uit de Quotisatie, zijn voor mij voldoende bewijs dat Wietske Kornelis en haar broers en zussen 

inderdaad kinderen waren van Kornelis Klazes en Gertje Tjebbes. 

Daarmee is na vijftig jaar de stelling dat de twee takken van de familie Gaasterland familie van elkaar zijn bevestigd! Alle naam-

dragers Gaasterland zijn familie van elkaar en stammen af van het echtpaar Kornelis Klazes en Gertje Tjebbes uit Oudkerk, later 

uit Paesens, Dokkum en Anjum.

GAASTERLAND 

BETER  GELOPEN  DAN  GESTROPEN!
De familie Gaasterland een eenvoudige familie met veel timmerlieden en boeren-
arbeiders. Zeker geen famile met een familiewapen. In het gemeentewapen van 
Gaasterland staan een haas en korenhalmen. Als we een wapen zouden voeren, is 
het zonder die haas, want de lijfspreuk in de familie is: Beter gelopen dan gestropen!



GAASTERLAND  UIT  GAASTERLAND?
Waarom nemen verschillende leden van een familie 

de familienaam Gaasterland aan terwijl ze in het ui-

terste noorden van Friesland wonen? Heimwee naar 
hun geboortestreek?, zoals F.H. Blom in zijn verhaal 

oppert. (De Sneuper 86, pag.12). Kwamen Kornelis 

Klazes en Gertje Tjebbes uit Gaasterland? Het is een 

vraag die ook mij nog steeds bezighoudt.

Eerst gaan we verder op zoek naar Kornelis Klazes. 

Kornelis zal geboren zijn tussen 1700 en 1720, gezien 

de doopdata van zijn kinderen. Wie komen er in aan-

merking? Er wordt een Cornelis gedoopt in Peperga 

en Blesdijke op 31 maart 1720, als zoon van Claas 

Claassen. Maar Peperga ligt in Weststellingwerf, niet 

in Gaasterland.

In de lidmatenboeken van de Hervormde Gemeenten komen diverse Kornelis Klazes voor:

- Vlieland: Cornelis Claas; 1724, belijdenis
- Hantum: Cornelis Claasis, 1768, overleden 23 nov. 1792
- Blija en Hogebeintum, Cornelis Classen, 1 jan. 1730 kerkenraad
- Utingeradeel: Cornelis Klases, 1714, woonplaats Terhorne
In het lidmatenboek van de Doopsgezinde Gemeente: 

- Holwerd, Blija, Vischbuurt: Cornelis Claeses, 1711
Geen lijkt mij op onze Kornelis van toepassing. Voorlopig blijft de plaats van herkomst van Kornelis in het duister.

En Gertje Tjebbes? Komt zij uit Gaasterland? Gertje Tjebbes vinden we ook terug in de lidmatenboeken van de Hervormde 

Gemeente te Anjum, het dorp waar dochter Naenkjen in 1758 is gedoopt: lidmaat Getje Tjibbes, 1772, 1776, 1780 en 1783 en als 

Gettje Tjiebes in 1785. Ook in 1797 en 1807 wordt Gettje Tjiebes vermeld. 

Zoeken in de collectie Pieter Nieuwland ondergebracht bij Tresoar levert op: 

Geertje, dochter van Tjibbe Oeges en Wytske Jelles. Gertje is gedoopt op 4 augustus 1715 te Hempens en Teerns. Zij zal later haar 

dochter Wytske (Kornelis) naar beppe Wytske Jelles vernoemen. Gertje heeft in 1807, het jaar van de laatste vermelding 

van haar naam in het lidmatenboek van de Hervormde gemeente van Anjum, de leeftijd van de zeer sterken bereikt: 92 jaar. 

Onbekend is wanneer ze is overleden. Gertje Tjebbes komt dus uit Leeuwarderadeel en ook haar ouders en grootouders ko-

men uit deze omgeving. Gaasterland is in geen velden of wegen te bekennen… 

Tja, Gaasterland is een prachtig gebied. Waarom zou je niet die naam als familienaam aannemen, ook al woon je helemaal aan 

de andere kant van Friesland, in de Dongeradelen? Of krijg ik binnenkort weer een telefoontje of mailtje?

TWEEDE  FAMILIE  GAASTERLAND?
Het had weinig gescheeld of er was toch een tweede familie Gaasterland in Friesland geweest: de nakomelingen van Klaas 

Willems en Trijntje Romkes. Klaas Willems kwam uit Gaasterland, uit Balk volgens zijn overlijdensakte in 1815. Klaas en Trijntje 

ondertrouwden in Sneek in 1797 en kregen vier dochters en een zoon Willem. In 1811 neemt Klaas Willems de familienaam 

‘Van Gaasterland’ aan. Ook zijn vier dochters en zoon Willem worden in de akte met naam en leeftijd genoemd. Klaas onder-

tekent de akte met de nieuwe familienaam: Klaas Willems van Gaasterland. Zijn vrouw Trijntje Romkes kiest de naam ‘Kuperus’.

Jaren later, op 2 juni 1834, trouwt zijn zoon Willem Klazes te Harlingen, echter onder de naam Langendijk.  De huwelijksakte 

vermeldt als vader van de bruidegom Klaas Willems Langendijk, en als moeder Trijntje Romkes. Tevens staat in de huwelijksakte 

vermeld dat in de overlijdensakte van de vader van de bruidegom uit 1815 abusievelijk de naam Klaas Willems Gaasterlander is 

genoteerd. 

De dochters Romk (Romalia), Josina en Wilhelmina dragen in verschillende akten uit de Burgerlijke Stand de familienaam 

Gaasterlander. Van Josina en Wilhelmina staat daarbij echter vermeld dat zij ook Langendijk worden genoemd. De naam Gaas-

terland is blijkbaar in de tussenliggende jaren geleidelijk vervangen door de naam Langendijk en daarmee hield deze familie 

(Van) Gaasterland(er) op te bestaan.
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tijd van pruiken en revoluties

NAAMSAANNAME  GAASTERLAND 
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HULP  OP  ALLE  TERREINEN
Het gezin fan Abbe en Ytje út Holwerd is uitgekozen om een drietal opvallende zaken. Het eerste bijzondere aan deze familie is 
dat op alle terreinen waarop een diaconie maar hulp kan bieden dit ook aan deze familie is verleend. Brandstof, medische hulp, 
voedsel, huisvesting, kleding, betaling begrafeniskosten, etc. en naast de hulpverlening bovendien een huis uitzetting. Wat mem 
Ytsje betreft 17 vermeldingen in de diaconie rekeningen. Zoon Schelte en zijn vrouw samen 70 vermeldingen. Dochter Berber 
46 en dan hier en daar nog betalingen aan andere familieleden. Voor de genealoog van deze familie een rijke bron waardoor de 
familieperikelen tussen 1700 en 1800 in één klap duidelijk worden. 
Het tweede opvallende is dat ondanks het veelvuldig getrouw en gedoop er maar een paar dunne draadjes naar een familie-
naam leiden. Uit het tweede huwelijk van Abe en Ytje hun achterkleinzoon Harmen Abes met Froukjen Jacobs twee zonen en 
een dochter die overleden als  ‘De Vries’.  Daarnaast was achterkleinzoon Jippe Abes hoogstwaarschijnlijk degene die in Oentsjerk 
de naam Holwerda aanneemt. 
Het derde bijzondere is het totaal van liefst 39 vermeldingen omtrent de begrafenis van zes leden van de familie. Deze rekeningen 
bevatten tal van (verborgen) aanwijzingen. 

De huwelijksbevestiging van Abbe Berens en Ytje Scheltes was in Holwerd op 27 juni 1697.  Hun kinderen waren:
    Schelte,  gedoopt 11 sept. 1698 in Holwerd.
    Beern,   gedoopt 29  okt. 1699 in Holwerd. 
    Schelte,  gedoopt 5   nov. 1700 in Holwerd.
    Schelte,  gedoopt 25 sept. 1701 in Holwerd.
4  Schelte,  gedoopt 29 okt. 1702 in Holwerd. 
2  Harm,  gedoopt 19 okt. 1705 in Holwerd. 
4  Berber,  gedoopt 12 feb. 1708 in Holwerd.
2  Reinske,  gedoopt 11 okt. 1710 in Holwerd.
2  Sjeuke,  gedoopt 21 jan. 1714 in Holwerd.  
Bij de Volkstelling 1744:  De weduwe van Abe Beerns.

Het nummer voor de naam Schelte betekent niet dat 
hij de vierde Schelte is. Dat is toevallig wel zo, maar 
de nummers voor de namen geven het aantal hu-
welijken aan. Een huwelijk met iemand van het Abe 
en Ytsje-folk lijkt een hachelijke onderneming te zijn. 

VERBORGEN AANWIJZIGINGEN
De betalingen van de begrafeniskosten bevatten bijzondere gegevens, die soms wel geïnterpreteerd moeten worden: 
- een laken tot een bierkleed  Dit is niet een laken over een tafel waarop het bier bij het leedmaal staat. Baerkleed, kistekleed, 
kistlaken, is het zwarte kleed of laken over de bier, ofte wel de doodskist, dat zolang het lijk boven de aarde staat en wanneer 
dit naar het kerkhof gevoerd wordt, over de kist ligt. Dit laken werd vaak gehuurd.
Bier kan ook in de betekenis van Kist zijn. Baer is de draagbaar. Biergûd, leedgûd, van alles wat aan de begrafenis verbonden is. 
Maar Biergûd is ook wel lijkwade, op ‘t bekleden of het afleggen van het lichaam.
- huisvesting van de buuren      Welgestelde families of de boerenstand, daarvan zijn diverse begrafenissen opgetekend. De na-
druk ligt dan vaak op de uitgebreide leedmalen. Vroeger noemde men dat in Vlaanderen ook wel spottend ‘kermis ten dode’. Bij 
gealimenteerden ontbrak meestal de ruimte voor een leedmaal. We weten door deze begrafenis rekeningen dat het gezin van 
Schelte Abes niet ruim behuisd was. Bij hem, z’n vrouw, één van de kinderen maar ook bij de inwonende moeder Ytje Scheltes 
werd het leedmaal ten huize of in de schuur van meestal de grafdelver gehouden. Een duidelijk voorbeeld is een leedmaal 
waarvoor grafdelver Reinder Andries betaald werd voor het grafmaken en het leedbier in zijn huis uittappen. 
- ’t  kistbesteden         Enkele buurmannen die vanwege de burenplicht een plaatselijk timmerman opdracht gaven om 
de doodskist te leveren en vanwege de opdracht verstrekking de nodig drank aan geboden kregen. Blijkbaar waren niet alleen 
timmermannen kistenmakers. In 1812, Aebe Alberts meester wagenmaker te Holwerd voor een doodvat.
- rendant      De diaken die in de desbetreffende periode verantwoordelijk voor de boekhouding was.
- Trijntje Scheltes.      Trijntje van Schelte. Trijntje Jans de vrouw Schelte Abes.
- het rijden van het lijk     Volgens de speciekohieren 1795 woont Trijntje Jans nog in Holwerd. In 1796 vermelding dat zij 
naar Ferwerd vertrokken is. Na haar overlijden zorgden de diakenen ervoor dat zij in Holwerd begraven kon worden.  Ook haar 
bezittingen gingen weer naar Holwerd. Dat bracht na verkoop het nodige op en dat kwam weer ten goede van de diakonie.
- Schelte Abes.      De eerste boeking van begrafeniskosten is op 24-10-1768. In de speciekohieren van 1770 wordt 
hij nog als gealimenteerde genoemd. Pas in 1771 komt de vermelding de wed. Schelte Abes. De begrafenis rekeningen van 
Schelte maar ook van z’n vrouw Trijntje laten opvallend grote verschillen in boekingsdata zien. 
 

door  PIET  DE  HAAN
            

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

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

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

BURENPLICHT:  WY  RÊDE  DER MEI                      FOTO:  JACOB  ROEP
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ABBE & YTJE  ÚT  HOLWERT
DIACONIEREKENINGEN:  GEZIN  FAN  
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UIT  DE  DIACONIEREKENINGEN:
Boekingsdatum             Bedrag
  De weduwe van Abe Berens:
22-06-1761 Bet. aan Antje Aedes voor een laken tot een bierkleed.      1-16-0
24-06-1761 Bet. aan Gerrijt Pijtters voor een doodvat met haken.      6-9-0
24-06-1761 Bet. aan Jitse Posthumus voor 3/8 tonne bier op de begrafenis     3-7-8
24-06-1761 Bet. aan Ruurd Hansen voor een half mengelen brandewijn en suiker op ‘t bekleden.   0-12-4
07-06-1761 Bet. aan Pijter Douwes doodgraver voor het graf maken.      0-14-0
08-07-1761 Stelt de rendant voor uitgaaf tot huijsvesting van ‘t bier op de begrafenisse.    0-5-0
08-07-1761 Bet. aan Harmen Tjerkx voor een mengele brandewijn en een vandel suiker op ’t kistbesteden.  1-2-8 
  Boelgoed:
07-06-1761 Stelt de rendant voor ontvangh zijnde de suivere opbring der nagelaten goederen.    9-4-8
 
  Schelte Abes:
24-10-1768 Bet. aan Rixtje Jochums voor het laken op de kiste.        0-4-0
12-11-1768 Bet. aan Reinder Andries wegens het wjoeden van 14 ½ diaconie grafsteden als 
  voor huisvesting van de buuren en het graf maken voor het lijk van Schelte Abes.    2-18-0
06-06-1769 Bet. Gerrijt Pijtters Wegens geleverde materialen en arbeidsloon aan het huis door 
  Sipke Folkerts bewoond als mede het doodvat voor Schelte Abes.       18-2-0
17-06-1769 Bet. Jitse Jitses wegens geleverd bier op de begrafenis van Schelte Abes
   alsmede van Pastoorske van der Meer.        6-2-8
19-06-1769 Bet. Antje Ædes wegens het doodgoed voor Schelte Abes alsmede wat goed gekogt 
   voor Taake Sijmens in haar nood.         7-11-0
  
  Kind van Schelte Abes en Trijntje Jans:
15-05-1775 Bet. aan Reinder Andries wegens het graf maken van het kind van Schelte Abes wed.   0-11-0
02-06-1775 Bet. aan Jasper Jans wegens huisvesten van de buurmannen bij de begrafenis 
  van het kind van Schelte Abes wed.           0-7-0
30-06-1775 Bet. aan Johannes Martens voor een kiste tot het kind van Schelte Abes weduwe.    3-19-0
04-07-1775 Bet. aan Johannes Pijtters weduwe wegens linnen tot bekleden en geleverde drank 
  en nog meer andere zaken tot dienst van de diaconie.       2-3-8
06-07-1775 Bet. aan Jitze Postmus wegens geleverd bier op de leed van het kind van Schelte Abes wed.   2-11-8
27-07-1775 Bet. aan Jitse Sipkes voor drank gebruikt bij het kistbesteden van het kind van Schelte Abes wed.  0 -18-4

  Berber Abes, een zuster van Schelte Abes:
04-02-1789 Bet. aan Reinder Andries wegens grafmaken en bier in ’t huis van Berber Abes.   1-3-0
20-06-1789 Bet. aan F. Osinga zijn weduwe te Dokkum wegens bier op de begrafenis van Berber Abes.  2-13-0
21-07-1789 Bet. aan Æbe Alberts wegens een doodvat voor Berber Abes.     7-2-0
  Boelgoed:
19-01-1789 Ontv. wegens nagelaten goederen van Berber Abes en Trijntje van der Meer.   29-16-8

  Harmen Scheltes, een zoon van Schelte Abes en Trijntje Jans
25-10-1790 Bet. aan Gosse Klaazes voor geleverde boter en koffie gebruikt bij de ziekte van Harmen Scheltes  2-4-4
  [hier bedoeld als doodsziekte]     
04-11-1790 Bet. aan Freerk Jans brouwer te Dokkum voor drie rinkelmantjes agtguldens 
  bier op de groeve van Harmen Scheltes gebruikt.      2-12-8
28-11-1790 Bet. aan Æbe Alberts voor de doodkist van Harmen Scheltes.     7-2-0
  Boelgoed:
22-08-1790 Ontv. van de rendant Cornelis Hilbrants aan zuiver geld wegens 
  gehouden boelgoed van Harmen Scheltes.       31-8-0
04-11-1790 Ontv. de opbrengst der knopen en gespen van Harmen Scheltes.     14-6-0

  Trijntje Jans, de wed. van Schelte Abes
09-11-1796 Bet. aan de voerman van Ferwerd wegens het rijden van het lijk van de wed. Schelte Abes.   2-10-0
10-11-1796 Bet. aan de dragers en luiders van het lijk van de wed. Schelte Abes.     2-14-0
12-11-1796 Betaald aan Reinder Andries wegens het grafmaken van de wed. Schelte Abes.    1-8-0
22-11-1796 Betaald aan Watze Cornelis voor het halen van de nagelaten goederen van 
  de wed. Schelte Abes van Ferwert met paard en wagen.       1-16-0
12-05-1798 Betaald aan Rein Jitzes wegens geleverd goed op de begravenis van de wed. Schelte Abes.   2-7-10
20-08-1798 Bet. aan Jouke Jaspers wegens huisvesting op de begravenis van de wed van Schelte Abes.   1-10-0
  Boelgoed:
27-03-1797 Ontvangen van Pijtter Hijltjes voor en bed en peül en twee kussens nagelaten 
  van de weduwe Schelte Abes.        21-0-0
28-03-1797 Ontvangen van Been Jans zijn weduwe voor een sitsen en doeken en 
  eenige kleeren nagelaten van de wed. Schelte Abes.      16-0-0
28-03-1797 Ontvangen van Douwe Jans voor twee schorteldoeken van de weduwe [Schelte Abes] nagelaten. 1-6-0
13-08-1797 Ontvangen van Hans Johannes wegens een deken nagelaten van de wed. Trijntje Scheltes.  2-0-0
05-04-1798 Ontvangen van Pijtter Jans zijn weduwe wegens een borstrok van de wed. Schelte Abes nagelaten. 1-16-0
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DE KOFFER VAN MATHILDE

DAT  KOMT  VAN  MATHILDE
Toen Mathilde Bouta met haar man Ludwig Bach in Argentinië woonde 

en daarna over de hele wereld reisde, schreef ze ook geregeld aan haar 

familie in Friesland. Aan haar ouders Minne Jans Bouta en Tjeerdtje Eel-

zes de Jong met haar veel jongere broers Jan en Wietze in Anjum, Ee en 

later Nes. En aan haar oudste broer Eelze Bouta en vrouw Hielkje Klaver, 

met hun dochter Tjeerdtje in Engwierum. 

In de koffer van Mathilde zitten niet alleen herinneringen van Mathilde 

zelf en kaarten die zij van familie kreeg, maar ook allerlei dingen die er 

door familieleden na haar dood zijn ingedaan. Daarbij heel veel kaarten 

die zij naar Nederland heeft geschreven. Het mooie is, dat ik door die 

heen-en-weer-kaarten te weten ben gekomen, in welke plaatsen zij ge-

weest is, wanneer dat was en wat de adressen waren van familie hier. 

Van 1896-1902 woonde Mathilde in Argentinië in rijkdom, terwijl haar 

familie in Friesland het niet breed had. Zij stuurde geregeld Argentijnse 

bankbiljetten. Daarop schreef ze dan waarvoor of voor wie: “Dit is voor 
janpon katoen - Mathilde “ of  “Dat komt van Mathilde voor Jan en een kus.“ 

Helaas wist de familie hier niet wat ze met die bankbiljetten moest doen,

bijvoorbeeld door ze in te wisselen! Dus zitten ze nu nóg in de koffer. 

Toen heel zuur, nu tragi-komisch.
wordt vervolgd

door  HILDA BOUTA
     

Van mijn opa ‘s oudste zuster heb ik een grote dikleren koffer 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...   

OUDERS  VAN  MATHILDE  MET  NAKOMERS  JAN  EN  WYTZE 
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DE  DORPSWAPENS  VAN 
door  RUDOLF  J.  BROERSMA

tekenaar Fryske Rie foar Heraldyk
EE  &  ENGWIERUM

EE
De golvende schuinbalk verbeeldt het 

riviertje de Ee, waaraan het dorp zijn naam 

dankt. De richting van de schuinbalk is hier 

een verwijzing naar het wapen van Oost-

dongeradeel, waarvan ook de kleuren zijn 

overgenomen. De kop van de eenhoorn 

is ontleend aan het belangrijkste wapen-

figuur uit het wapen van (Aebinga) van 

Humalda. De Malda of Humalda state zou 

volgens Paul Noomen iets ten noordwes-

ten van het dorp hebben gestaan. 

Omdat de gehele eenhoorn hier niet geplaatst kon worden is als pars 

pro toto de kop van het wapendier afgebeeld. Deze wordt beschreven 

als een omgewende en afgerukte kop van een eenhoorn.  ‘Afgerukt’ betekent 

dat een lichaamsdeel met geweld van het lichaam is verwijderd, het-

geen herkenbaar is aan de stukken vel die nog aan dat deel hangen. De 

reden om de kop op deze wijze af te beelden is geen andere dan een 

esthetische. Naar de oorspronkelijke symboliek van dergelijke afbeeldin-

gen (afgerukt of afgesneden) kan slechts gegist worden.

De lelie is afkomstig uit het wapen Mockema, welke familie drie lelies 

voerde. Hessel van Mockema (die zich ook Humalda noemde, naar zijn 

vrouw) was met zijn vrouw Teet van Humalda in de tweede helft van 

15de eeuw bewoner - eigenaar van Humaldastate.

Ook beide familiewapens vertonen de kleur en het metaal blauw en 

zilver. De vlag is op de lelie na een afspiegeling van het wapen.

ENGWIERUM
Het woorddeel ‘wier’ in de dorpsnaam 

wordt gesymboliseerd door de groene 

terp in het wapen, die daarnaast ook nog 

naar de oude Lauwersdijk verwijst die 

langs Engwierum loopt. De zwarte eenden 

verwijzen naar de eendenkooien in de om-

geving van het dorp. 

Het Dokkumer Grootdiep met de sluis wordt in het schildhoofd uitge-

beeld, waarbij de kepers de sluisdeuren voorstellen. Het metaal goud 

voor de rest van het schild is om esthetische reden gekozen.

De vlag is zoals gebruikelijk afgeleid van het wapen. Dit is een van de 

vier vlaggen die geen verwijzingen naar de vroegere gemeentewapens/

vlaggen hebben. Engwierum is namelijk een van de  dorpen die met 

Holwerd, Wierum en Paesens-Moddergat aan de (voormalige) kust lig-

gen/lagen. De vlaggen van deze vier dorpen hebben als gezamenlijk 

kenmerk een horizontale deling of banen.

Engwierum lag aan een inham van de Lauwerszee, een eindje verder het 

land in en valt dus ook min of meer als kustplaats aan te merken. Na in-

dijking is op deze plaats het Dokkumer Grootdiep ontstaan als vaarweg 

naar de Lauwerszee. De blauwe baan met de kepers in het geel geeft 

deze situatie weer.

  EE

  ENGWIERUM
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In het Gelderse stadje Huissen ligt de grafsteen van Bernardinus Mets. 
Huissen ligt tijdens de Tweede Wereldoorlog in de frontlijn van de slag om 
Arnhem. Grote delen van het stadje worden met de grond gelijk gemaakt. 
Ook het katholieke kerkhof krijgt verscheidene voltreffers. Als door een 
wonder overleeft zijn grafsteen het oorlogsgeweld. Of is het de voorzie-
nigheid met als doel om ons 100 jaar later te herinneren aan het leven van 
een Dokkumer schooljongen die op 10 september1915 sterft als pastoor
van het vluchtoord Nieuw-Uden, tot groot verdriet van veel van onze 
tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland gevluchte zuiderburen? 
Het levensverhaal van pater Mets is een bewijs hoezeer de Eerste Wereld-
oorlog invloed heeft op leven en dood van (oud-)inwoners van Dokkum. 

Zomer 1914. De moord op de Oostenrijkse kroonprins Franz-Ferdinand 

en zijn vrouw Sophie in Sarajevo is de lont in het kruitvat van de Europese 

machtsverhoudingen. Even later ontbrandt de Eerste Wereldoorlog. Op 

4 augustus vallen Duitse troepen België binnen, op weg naar Parijs en 

naar wat een snelle overwinning moet worden. Als een stoomwals rolt 

het Duitse leger door Vlaanderen. Het meer dan verwachte verzet van 

het Belgische leger is kansloos, maar leidt tot mateloze frustratie onder de 

zich superieur voelende Duitsers. Tientallen moordpartijen op onschul-

dige burgers die er van worden beschuldigd als sluipschutters de opmars 

te hebben tegengewerkt zijn het gevolg. Op 19 augustus 1914 bezetten 

Duitse troepen de stad Leuven. Eén van de getuigen is de minderbroeder 

conventueel pater Mets. 

JEUGD  &  OPLEIDING
Franciscus Mets wordt op 27 oktober 1864 in 

Dokkum geboren. Hij is de zoon van de katho-

lieke borstelmaker Gerhardus Everhardus Mets, 

geboren op 18 december 1815. Deze was in 1849 

vanuit Groningen naar Dokkum gekomen. In 1853 

kocht hij het pand Hoogstraat B 71, waar hij sinds 

zijn komst in Dokkum woonde. Weduwnaar ge-

worden trouwde hij in 1862 voor de tweede maal, 

nu met de uit Stiens afkomstige Aaltje Alves. Zij is 

geboren op 17 januari 1929. Het huwelijk wordt 

gezegend met kinderen, Frans en Lieuwkje. 

Op 16 mei 1878 vertrekt de kleine Frans uit Dokkum 

naar het kleinseminarie in Culemborg. Hij blijkt een 

ijverig en begaafd leerling te zijn. In 1881 wordt hij 

novice in het klooster van de minderbroeders con-

ventuelen in het vlak bij de Maas in Zuid-Limburg 

gelegen stadje Urmond. Hij neemt de klooster-

naam Bernardinus aan. Op 26 oktober 1883 wordt 

hij geprofest en op 24 oktober 1888 tot priester 

gewijd. Van 1889 tot 1901 is hij leraar in het klooster in het Belgische Halle, waarna hij zijn intrek neemt in het minderbroeders-

klooster aan de Graanmarkt in Leuven. Bernardinus is zowel in België als in Nederland een gevierd predikant, bekend om zijn 

welsprekendheid. Op congressen en bijeenkomsten van katholieken juicht de menigte hem al geestdriftig toe zodra hij op het 

podium verschijnt. Hij kan de altijd talrijke toehoorders als een volkstribuun opzwepen met zijn heldere stem en zijn vurig, be-

geesterend woord. Hij woekert met zijn tijd en zijn talenten: de lijst van door hem geschreven boeken en artikelen is eindeloos.

De Duitse bezetting van Leuven op 19 augustus betekent een dramatische wending in het leven van Bernardinus Mets. Binnen 

enkele dagen zijn er 15.000 Duitse militairen in de stad. De eerste dagen zijn gespannen, maar verlopen betrekkelijk rustig. Het 

kleine klooster van pater Mets krijgt al snel bezoek van een officier, begeleid door een gewapend soldaat. Hij eist dat er binnen 

een half uur twaalf matrassen geleverd moeten worden - evenveel als er kloosterlingen zijn. Ze geven hun eigen matrassen af.

PATER  METS: EEN  VLUCHTELING

WORDT HERDER VAN VLUCHTELINGEN door  KEES  BANGMA
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HOOGSTRAAT IN DOKKUM 

LINKS  ( HET  HUIS  VOOR  HET  HUIS  MET  DE  LUIFEL ) HET  TOENMALIG  NUMMER 78,  HET  GE-

BOORTEHUIS  VAN  FRANS  METS.  HET PAND  IS TEGENWOORDIG  ONDERDEEL  VAN  DE  HEMA

PATER  BERNARDINUS  METS  1864 - 1915
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DE  VLUCHT  UIT  LEUVEN
De volgende dag worden er twintig soldaten in het klooster ingekwartierd. In alle kloosters in de omgeving worden de sol-

daten respectvol ontvangen. In de hospitalen worden gewonde Duitsers met liefderijke zorg verpleegd. De bevolking blijft 

kalm, ondanks de eerste vormen van wangedrag van Duitse militairen. In het begin betalen de Duitsers met Duits geld, maar 

dat wordt al snel vervangen door waardeloze bonnetjes. Leegstaande huizen worden geplunderd en vooral de wijnkelders 

moeten het ontgelden. Er wordt gebrast, wijn stroomt over de tapijten en meubilair wordt vernield. Ondertussen blijven de 

wereldlijke en kerkelijke autoriteiten de burgers oproepen geen enkele aanleiding te geven tot Duitse represailles. “Ik geef 
maar alles wat ze vragen zonder betaling te eisen,”  zo vertellen de houders van koffiehuizen pater Mets. 

Dan wordt het dinsdag 25 augustus. Een broeder van de orde der paters benedictijnen vertelt pater Mets dat hij een grote 

groep Duitse soldaten van de kant van Mechelen de stad ziet binnenkomen. Even later, om 8 uur ’s avonds, breekt volko-

men onverwachts de storm los. De strijd woedt onder meer op de Graanmarkt, voor het klooster. Rondom het knetteren van 

geweren en mitrailleurs, het gedonder van kanonnen. De kogels vliegen door het dak van het klooster. Pater Mets en zijn 

medebroeders verschuilen zich in de kelder. Om 1 uur ’s nachts waagt hij zich naar boven en ziet dat de lucht rondom een 

vuurgloed is. Overal brandt het. Auto’s met zoeklichten snorren voorbij en voortdurend knetteren de geweren. Het wordt 

een vreselijke nacht. Op dat moment denkt hij nog dat de Fransen de stad zijn binnengetrokken en strijd leveren met de 

Duitsers. Maar de volgende morgen hoort hij de Duitse verklaringen over burger-sluipschutters. Tientallen burgers worden 

standrechtelijk doodgeschoten en overal staan gebouwen in brand. De paters besluiten Leuven te ontvluchten. Twee van 

hen gaan naar het stadhuis waar de commandant zetelt om reispassen te halen. Onderweg worden ze door soldaten uitge-

jouwd. De paters zijn er getuige van dat de St-Pieterskerk en alles er omheen in lichterlaaie staat. 

De paters krijgen van de commandant een reispas en verlaten die middag het brandende Leuven. Pater Mets is in het 

gezelschap van de paters Bakker uit Den Haag, Van de Venne uit ‘s Hertogenbosch, Zoetmulder uit Schiedam, Sanders uit 

Leiden en twee Belgische paters. Lopend gaat het richting Tienen. Onderweg worden ze voortdurend door Duitse soldaten 

uitgescholden. Ze horen niets anders dan: “Vuile honden, zwijnshonden, volksverdommers”. Na anderhalf uur lopen worden 

ze tegengehouden, in een stal opgesloten en 

overgelaten aan de willekeur van halfdronken 

soldaten. Ze worden met geweren bedreigd en 

mishandeld. De reispas van de twee Belgische 

broeders wordt aan stukken gescheurd en de 

mannen worden teruggestuurd naar Leuven. 

De Nederlanders worden doorgelaten. In snelle 

mars gaat het nu vooruit, samen met veel andere 

vluchtelingen. Onderweg veel Duitse soldaten, 

velen van hen dronken. Aan de weg tussen Leu-

ven en Tienen zijn veel woningen in brand ges-

token. Uit brandende boerderijen ruiken ze de 

stank van verbrand vee. Pater Mets vraagt aan 

een vrouw: “Is hier dan door de boer geschoten?”  
“Nee pater, iedereen was al gevlucht”, krijgt hij als 

antwoord.

ALLE  PRIESTERS  OPGEHANGEN?
‘s Avonds om 8 uur bereiken ze Tienen. Bij het 

begin van de stad staan enige officieren en sol-

daten. “Wij denken dat Fransen en Engelsen, als burgers verkleed, in Leuven zijn gekomen”, aldus de Duitsers. Het lijkt Mets on-

mogelijk, gezien alle strenge bewaking, onderweg en rond Leuven die zij zelf hebben ervaren. 

De volgende dag verder. De commandant geeft het gezelschap een vrijbrief tot Sint-Truiden. In het stadhuis ziet hij het 

portret van de Belgische koning, stukgeslagen, terwijl het portret van de koningin onbeschadigd tegen de muur staat. Ook 

langs de weg van Tienen naar Sint- Truiden is veel verwoest en verbrand, maar minder als ze de vorige dag hebben gezien. 

Opnieuw komen ze veel Duitse troepen tegen. Uit angst verbergen ze zich achter hun paraplu’s wanneer er weer een troep 

aankomt. Opeens klinkt het “Stehen bleiben!” Een onderofficier springt uit de auto, controleert de papieren en onderzoekt 

hun tassen en zakken. Ontdekkend dat ze Nederlanders zijn, kunnen ze verder gaan. Toch vaart hij uit tegen de paters. “Een 
schone godsdienst – Gij zult niet doden. Terwijl het de priesters zijn die het volk ophitsen om op de soldaten te schieten”, zo briest hij 

tegen de paters. Tevergeefs protesteert pater Mets en zegt dat hij het tegenovergestelde heeft gehoord. Want in veel dor-

pen waar ze zijn doorgetrokken heeft hij de mensen gevraagd wat de pastoor heeft gepreekt. En, evenals in Leuven, krijgt 

hij overal het antwoord “Wees rustig, geef ze wat ze vragen.” “Ja, misschien, maar alle priesters in Leuven worden opgehangen”, zo 

roept de Duitser als afscheidsgroet.
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tijd van de wereldoorlogen
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GRAANMARKT  MET  KLOOSTER  IN LEUVEN 



HIER  WONEN  GOEDE  LUI
Even verder komen ze bij een onbeschadigde 

boerderij. Op de deur is in het Duits geschreven “Hier 
wonen goede lui – niet plunderen”.  ‘s Avonds bereiken 

ze Sint-Truiden, waar ze overnachten in het klooster 

van de franciscanen. 

Ze proberen een kar te vinden om hen de volgende 

dag naar Maaseik te brengen. Een voerman vraagt 

100 franc. Het is veel, maar hij waagt ook veel. Vaak 

dwingen Duitsers de boeren hen te vervoeren. Eerst 

onder het mom ‘tot Leuven’, dan ‘tot Brussel’, tenslotte 

tot de Franse grens. Zo ziet pater Mets er diverse aan 

het klooster voorbijgaan en vraagt zich af of ze ooit 

zullen terugkomen.

Op donderdag 27 augustus krijgen ze van de Duitse commandant een vrijbrief tot Maaseik. Echter niet voor de kar. “Alle karren 
behoren ons – de heren moeten lopen.” Dus lopend verder richting Hasselt. Na anderhalf uur komt de voerman van gisteravond 

hen achterop. Hij waagt het erop. Nu komen ze weinig Duitsers meer tegen. Zonder problemen passeren ze Hasselt. Na Hasselt 

zien ze geen verwoesting meer, evenmin Duitse troepen. De boeren werken er op het veld. In Maaseik overnachten ze in het 

klooster van de kruisheren. Als een lopend vuurtje gaat het door de stad dat er vluchtelingen uit Leuven zijn aangekomen. Aan 

velen moeten ze hun belevenissen in Leuven en tijdens de vlucht vertellen. Hier hebben de mensen nauwelijks Duitsers gezien. 

Er is slechts een auto met enige Duitse officieren doorgetrokken. 

De volgende dag gaan de paters met een bootje de Maas over. De brug naar Nederland is versperd en er is dynamiet geplaatst 

om de brug in geval van nood op te kunnen blazen. Nederlandse soldaten onderzoeken de reispas en ze zijn in Nederland! Met 

grote blijdschap worden ze ontvangen in hun klooster in Urmond. Tegelijk is er veel zorg en droefheid, wanneer ze denken aan 

de confraters die zijn achtergebleven en aan hun klooster en kerk in Leuven. Zijn zij omgekomen? Is alles in vlammen opgegaan?
 

PLEITBEZORGER  VAN  VLUCHTELINGEN
Direct na de Teutoonse furie in Leuven is in de internationale media het debat losgebarsten over aanleiding en rechtvaardiging 

van de moorden en brandstichtingen. De officiële Duitse lezing is dat op 25 augustus vlak voor 8 uur ’s avonds een landweer-

compagnie die zojuist Leuven was binnengetrokken nabij het station plotseling uit vensters, dakramen en keldergaten van de 

aan het stationsplein gelegen huizen werd beschoten. Uiteraard schoten de Duitse militairen terug. De volgende dag werden 

100 inwoners, van wie deelname aan de gevechten was bewezen, door een krijgsraad ter dood veroordeeld en direct dood-

geschoten. Bovendien is het aan de Duitse militairen te danken dat leden van de in Leuven gevestigde kloosterorden zich in 

veiligheid konden brengen, aldus een officiële verklaring van de legerleiding in Leuven.

Vrijwel niemand gelooft het. In de hele wereld is de verbijstering over en weerzin tegen het Duitse optreden groot. Alleen in 

Duitsland wordt waarde gehecht aan de officiële lezing. Duitse katholieken sturen een memorandum aan hun kardinalen waarin 

ze protesteren tegen de onwaarheden die er volgens hen over Duitsland worden verspreid. ”Het Duitse volk vertrouwt op God en 
op zijn rechtvaardige zaak”, zo schrijven ze.

Pater Mets ontsteekt in woede en hij klimt meerdere malen in de pen. Volgens hem is de Duitse lezing zeer onaannemelijk en ge-

dragen veel militairen zich zeer anti-papistisch. Immers, er werd op de Graanmarkt bij het klooster geschoten, terwijl daar slechts 

enkele rustige families en stokoude mensen wonen. Ook waren veel huizen verlaten. Verder zijn er getuigen die Duitse soldaten 

huizen hebben binnen zien gaan om vervolgens van daar uit te gaan schieten. En dat leden van kloosterorden in veiligheid zijn 

gebracht is ook onaannemelijk. Want hij heeft zelf ervaren dat de soldaten die in de laatste dagen in Leuven kwamen bezield 

waren met woede tegen de priesters die ze ervan beschuldigden het volk tegen de Duitsers te hebben opgehitst. Priesters 

zijn bedreigd en mishandeld. Nee, zo voegt hij de Duitsers toe: “Ik begrijp dat ge uw land liefhebt, maar die liefde mag niet leiden 
tot verblinding. Dat doet ze wel bij vele Duitsers die stelselmatig ontkennen wat wij hebben gezien en aan den lijve hebben ervaren: de 
papenhaat en wreedheid van uw soldaten. Als éénmaal de katholieke Duitsers alles zullen weten wat er in België is gebeurd, zal het hun 
pijn doen in het diepst van hun katholieke gevoelens.” 

Inmiddels zijn naar schatting een miljoen Belgische burgers gevlucht naar het neutrale Nederland. Velen van hen zijn katholiek. 

Terwijl de Nederlandse overheid en veel burgers zich inspannen voor de materiële zorg voor de vluchtelingen, zijn leden van de 

orde van de minderbroeders conventuelen zeer begaan met hun godsdienstig welzijn. Ook pater Mets trekt in de laatste maan-

den van 1914 bij voortduring door Noord-Brabant en Gelderland om te preken, de mis op te dragen en de vluchtelingen een 

hart onder de riem te steken. Hij ontmoet veel zeer meelevende katholieken. Fel trekt hij van leer wanneer er in de media kritiek 

wordt uitgeoefend op de godsdienstijver van de vluchtelingen -  dat men van de katholieke Belgen anders en beter had verwacht. 

”Zeker,” zo betoogt pater Mets, “ook in België zijn lauwe katholieken. Maar waar niet? Ik zie overal waar ik kom, Arnhem, Nijmegen, 
Uden, heel veel vluchtelingen op voorbeeldige wijze hun geloof belijden. En het gaat niet aan om mensen die van huis en haard zijn 
verdreven zo maar even de maat te nemen als ware ze in hun gewone doen.”  Zo treft hij in Kaatsheuvel vluchtelingen aan die zich 

in de eerste weken van hun verblijf weinig in de kerk laten zien. Op zijn vraag aan de vluchtelingen naar het waarom krijgt hij als 

antwoord: “Alles is ons zo vreemd en de mensen zitten ons zo aan te gapen.”  Doch nu, enige tijd later, is hun houding zodanig dat 

de burgemeester meermalen tegen pater Mets zegt dat veel van zijn eigen inwoners een voorbeeld aan hen kunnen nemen.
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KLOOSTER  URMOND   



BAND  MET  DOKKUM
De band met Dokkum, waar zijn moeder, zijn half-

broer Georg en zijn zuster Lieuwkje nog steeds 

wonen, blijft. Daardoor ontgaan ook de zorgen van 

pastoor Van Oppenraay van Dokkum hem niet. In 

Dokkum en omgeving zijn eind 1914 honderden 

Belgische vluchtelingen ondergebracht in scholen, 

armenhuizen en kerklokalen. De Dokkumer pastoor 

doet wat hij kan om te zorgen dat deze katholieken 

in dit uitgestrekte, voornamelijk door protestanten 

bewoonde gebied, hun geloof niet verliezen. Zo 

verzoekt hij de predikanten geen propaganda te 

maken en richt hij een comité op tot behartiging 

van de geestelijke belangen van de vluchtelingen. 

De weinige katholieken in de parochie hebben om de kosten te bestrijden al 300 gulden opgebracht en dit geld is bijna op. Pater 

Mets doet een dringend beroep op de gegoede katholieken in Nederland om financiële steun. “Denk er eens over na, gij die dit leest, 
gij kunt zo heerlijk medewerken voor het zieleheil van uwer zo zwaar beproefde mede-christenen; zend uw offertje naar de eerwaarde heer 
pastoor te Dokkum en God, die een dronk water niet onbeloond laat, zal het u duizendvoudig vergelden.” Al enkele dagen later kan de 

Dokkumer pastoor melden dat er voor de komende maanden genoeg geld binnengekomen is.

PASTOOR  VAN  NIEUW-UDEN
Eind 1914 zijn van de miljoen vluchtelingen hon-

derd-duizenden naar België teruggekeerd. Maar vele 

tienduizenden zullen langer blijven dan verwacht. 

De Nederlandse regering besluit om vluchtelingen 

die niet in eigen onderhoud kunnen voorzien onder 

te brengen in een aantal vluchtelingenkampen. 

Officieel worden deze kampen met de sympathieker 

klinkende naam ‘vluchtoord’ aangeduid. Eén daar-

van verrijst op 35 hectare heidegrond bij Uden. Het 

wordt een nieuw dorp voor mogelijk 10.000 inwo-

ners met 40 woonbarakken, waslokalen, keukens, 

werkplaatsen, een gemeentehuis, ziekenhuis, scho-

len, sportvoorzieningen, een toneelzaal. En natuurlijk 

een grote, in ‘barakstijl’  gebouwde Rooms-Katho-

lieke kerk, compleet met klokkentoren.  

In januari 1915 wordt pater Mets door de Belgische kardinaal Mercier benoemd tot pastoor van Nieuw-Uden, zoals het op 18 

februari officieel geopende vluchtoord wordt genoemd. Samen met vier kapelaans wordt hij verantwoordelijk voor de zielzorg 

van 5000 parochianen. Ook aan deze taak wijdt hij zich met volle inzet. Omdat alles uit het niets moet worden opgebouwd, 

schuwt pater Mets ook nu weer de publiciteit niet. Al voor hij daadwerkelijk aan de slag gaat doet hij via de kranten een beroep 

op katholiek Nederland om materiele steun. Een niet aflatende stroom van kerkboeken, beelden, rozenkransen, communie-

banken en zelfs een doopvont en een bidstoel is het gevolg. 

OVERSTELPENDE  DRUKTE
Vanaf het eerste begin wordt pater Mets bijgestaan door de lazarist Hofman.  Deze heeft zes jaar als missionaris in Brazilië gewerkt. 

Schilderen en timmeren kan hij als de beste en dat komt goed van pas bij de opbouw en inrichting van de kerk. De vorm van de 

kerk is langwerpig en rechthoekig en lijkt op een reuzensigarenkist  met een schuin hellend deksel.  Aan de kerk verbonden de 

pastorie, met eenvoudige kamertjes voor de geestelijkheid. “Alles is er doodeenvoudig. Franciscus zou er niet tegen toornen. Neen hij, 
de hartstochtelijke minnaar van de armoede, zou het voor zijne zonen een passend verblijf hebben gevonden”, aldus pater Mets. Ook de 

nonnenconventie vormt met pastorie en kerk één geheel. Daar wonen in hun celletjes de onderwijszusters. Pater Mets spreekt 

met grote bewondering over de wijze waarop zij de hun toevertrouwde taken vervullen.

De drukte in de eerste weken is overstelpend. Niet alleen om kerkboeken en rozenkransen komt men bij de pastorie, maar ook om 

klompen, jassen en broeken. Om iedere klacht wil men de pastoor spreken. Soms staan er vijfentwintig hun beurt geduldig af te 

wachtten. Na enkele maanden wordt het rustiger.   

Iedere dag begint om 7 uur ’s morgens met de Heilige Mis. Om half 9 volgt de kindermis, waarbij de kerk geheel gevuld is. De 

rozenkrans en litanie is om 18.45 uur en het Lof om 20.00 uur. Op zondag zijn de missen om 6, 7, 9 en 10 uur. Tijdens veel diensten 

is de kerk stampvol. Naast de vele vieringen besteden pastoor en kapelaans veel tijd aan huisbezoeken. Iedere geestelijke heeft 

zijn deel van de houten stad. Over het algemeen zijn de mensen zeer blij een geestelijke bij zich te zien. Geduldig worden alle 

wederwaardigheden aangehoord.  Veelal dezelfde ellende van de traumatische vlucht naar ‘Olland’, het verlies van have en goed, 

de dood van dierbaren. Zo goed ze kunnen proberen de geestelijken te troosten, moed in te spreken en goede raad te geven.
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GEORG  METS ALIDA  METS-WÜST   

ROOMS-KATHOLIEKE  KERK  VAN  VLUCHTOORD  NIEUW-UDEN 
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EEN  PRACHTIGE  PRIESTER
Met grote regelmaat wordt het vluchtoord bezocht door kerkelijke en 

wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders. Vele malen voert pater Mets op 

de voor hem karakteristieke wijze het woord. Zo bezoekt de Belgische 

minister Poullet op 10 juli 1915 het kamp. Een ooggetuige doet verslag 

van het optreden van de pastoor :

“De pastoor beklimt den preekstoel. Wat staat hij daar schoon, pater Ber-
nardinus Mets! Met iets van een patriarch in zijn houding; een prachtige 
priester, zelfs in zijn uiterlijk. Bemiddelaar tussen God en de mensen! Op zijn 
groot voorhoofd blinkt de vreugde, zijn grijze lokken kringelen tegen zijn 
priesterkleding, zijn ogen glanzen in een waas van geluk, zijn stem beeft als 
een viool wanneer ze spreekt: “Ik zie de geest van het volk, dat met letters van 
bloed de heerlijkste bladzijde van zijn geschiedenis schrijft, ik zie dat volk van 
België vrij! Een volk, dat zó weet te lijden en te strijden kan niet sterven!” 

Ook nu weer heeft pater Mets het druk met ageren tegen iedereen die het waagt kritiek te hebben op de wijze waarop de Bel-

gische vluchtelingen hun geloof beleven of tegen berichten die de goede naam van de vluchtelingen bedreigen. Zo verschijnt 

in de krant het bericht dat er onder de Belgische vluchtelingen in het kamp ook minder goede elementen zijn omdat er in de 

kerk is ingebroken en de offerblokken zijn opengebroken. De dieven hadden zich toegang verschaft door een gat, dat zij in 

de houten wand hadden gemaakt. “Dat onder vijfduizend mensen er minder goede, ja slechte elementen moeten zijn, behoeft geen 
bewijs”, aldus schrijft pater Mets.  “Maar als men het bericht leest, lijkt het alsof er een echte dievenbende aan het werk is geweest. De 
waarheid is dat er in de kerk één kleine houten offerbus hangt. Op klaarlichte dag zijn een paar kwajongens, negen en tien jaar oud, door 
de deur - dat zal het gat in de muur zijn -, in de kerk gekomen. Met een ijzeren staafje hebben ze het deksel van het offerblokje gelicht. 
Ziedaar de hele rovergeschiedenis. Ik hoop dat, als men weer nieuws uit het vluchtoord geeft, men eenvoudig de waarheid vertelle. Het 
openbreken van offerblokken, het maken van gaten in den muur en dat alles in de nacht, het geeft zo een gedachte van een dieven-
bende, en zal menig lezer doen zeggen: Wat moet ‘t daar een rommel zijn in dat vluchtoord. En waarlijk, dat is geheel onverdiend.”

PATER  METS  STERFT  OP  WEG  NAAR  DOKKUM
In september 1915 is Bernardinus Mets uitgeput en dringend aan rust toe. Al eerder dat jaar is hij een tijdlang ziek geweest. Hij 

besluit voor korte tijd naar zijn familie in Dokkum te gaan, mede om zijn zieke moeder te bezoeken. Het mag niet zo zijn. Op 

weg van Uden naar Dokkum komt hij op 6 september voor een verblijf van enkele dagen aan bij zijn vriend, pastoor Bodifee in 

Huissen. Op 8 september wordt hij ernstig ziek en hij sterft twee dagen later.

Onder enorme belangstelling vindt op 13 september de begrafenis plaats. Pastoor Bodifee draagt de plechtige uitvaartmis op 

in de parochiekerk van Huissen. Na de mis trekt een indrukwekkende stoet door het stadje. Belgische muzikanten uit het vlucht-

oord spelen de treurmars. Achter het kruis en de omfloerste Belgische vlag komen de zusters uit Uden en uit Huissen en vele 

geestelijken in vol ornaat. Achter de baar volgt de familie Mets en vervolgens regeringscommissaris Ruys de Beerenbrouck, 

commandant van het vluchtoord Wilhelm en vele andere notabelen uit Nieuw-Uden. Op het graf wordt een krans gelegd van 

de geestelijken en ambtenaren van het vluchtoord. “Maar schoner nog dan deze zijn de drie kransen, door de vluchtelingen ge-
vlochten uit bloemen van de heide voor hun beminde en geliefde herder die zijn leven gaf voor zijn schapen,” zo schrijft de correspon-

dent van het dagblad ‘De Tijd’.  

Het zal nog ruim drie jaar duren voor de Belgen uit het vluchtoord Nieuw-Uden terug kunnen naar hun vaderland. Ondertussen 

woedt om hen heen een wereldbrand, die aan miljoenen mensen het leven kost. Een oorlog, die heden ten dage nauwelijks sporen 

heeft nagelaten in de collectieve herinnering van Nederland. En toch, bij nader inzien is de impact van de Eerste Wereldoorlog 

op ons land groot. Mobilisatie, schaarste, zeemijnen. Maar vooral kon ons land voor veel Belgen in deze dramatische periode een 

veilige vluchthaven zijn. Als het om vluchtelingen gaat mag deze Dokkumer pater Mets ook nu nog voor ons een voorbeeld zijn!

  GRAFSTEEN  EN  BIDPRENTJE  VAN  PATER  METS

BURGERLIJKE  EN  GEESTELIJKE  AUTORITEITEN  VAN  NIEUW-UDEN   
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BRONNEN  &  LITERATUUR
Pater Mets was een actief schrijver in twee katholieke dagbladen, De Tijd en Het Centrum. Veel informatie in dit artikel is afkomstig uit door hem 

in deze dagbladen geschreven bijdragen. Pater Mets beschrijft zijn vlucht onder meer in Het Centrum van 2-09-1914 en 9-09-1914 en De Tijd 

van 16-09-1914. De illustraties in dit artikel zijn, voor zover niet hieronder vermeld, afkomstig uit de collectie van de auteur. Andere bronnen:

- Burgerlijke stand gemeente Dokkum, Historisch informatiecentrum Noordoost-Fryslân - Dokkum. 

- Foto Frysk fotoarchief, Fotoarchief De Sneuper en Beeldbank Brabants Historisch Informatie Centrum.

- Necrologium van pater Bernardinus Mets, provincie-archief van de minderbroeders conventuelen

- Oorlogsgasten, door Evelyn de Roodt, Zaltbommel 2000 en de website www.vluchtoord-uden.nl

- Met dank aan mevrouw Ineke Demes–Ossel te Dokkum die de schilderijen van Georg en Alida Mets-Wüst in haar bezit heeft.

De oude katholieke begraafplaats te Huissen is van de ondergang gered door de Burger initiatiefgroep begraafplaats Huissen-stad. Vrijwilligers 

voeren daar momenteel omvangrijke restauratiewerkzaamheden uit. Voor meer informatie zie  www.begraafplaatshuissenstad.nl

Kees Bangma doet onderzoek naar personen uit en gebeurtenissen in Fryslân 
die een relatie hebben met de Eerste Wereldoorlog. Hij komt daarom graag 
via in contact met lezers die hierover informatie van 
welke aard dan ook hebben. 
Voor het tot stand komen van dit artikel is hij veel dank verschuldigd aan Guus 
Bary uit Wijchen voor zijn suggesties en kritisch commentaar. 

tijd van de wereldoorlogen

SLIM  ÛNGELOK  YN 
door  EINTE  PRINS DE  PEAZEMERLANNEN

EEN  ROUTINEKLUS  IN  NOORDOOST-FRIESLAND
Dyselde moarn fan ’e tsiende septimber wie Romke Oosterling mei syn soan 
Douwe nei it stikje lân by de hânwizer oan de Nijtsjerksterwei gien, om de 
lêste ierappels op te sykjen. Of, voor wie  ‘t Fries niet echt machtig is, uit het 

Fries vertaald door Goffe Jensma te Sauwerd, hoogleraar te Groningen.

Dezelfde morgen van de tiende september 1945 ging Romke Oosterling

met zijn zoon Douwe naar ’t stukje land bij de wegwijzer aan de Nijtsjerk-

sterwei, om de laatste aardappels te rapen. Zij hadden al aardig wat 

aardappels geraapt, toen tegen etenstijd een auto langs de weg kwam 

met zo te zien een aantal militairen. De chauffeur bleef bij hen staan en 

Douwe sprong over het slootje toen hij in de gaten kreeg dat zij wat 

wilden vragen. “Wij moeten bij ene Sjoerd Steegstra zijn op de Alddyk, hoe 
komen we daar?” vroeg de man, die aan zijn platte pet te zien de leiding 

had. “Die woont daar,” zei Douwe en hij wees naar Alddyk dat zo’n kilo-

meter verderop tegen de dijk aan lag. “In het eerste huisje van deze kant 
af gezien.” “Goedzo, en hoe komen we daar?“ vroeg de man met de pet. 

“U kunt het best hier rechtuit de Joasjesreed langs rijden, dan bent u er zo, 
maar u kunt ook langs Andries Zwart, via Fokkema’s Hoek rijden”.  Douwe 

merkte wel dat de man wat vreemd tegen de zandweg aankeek. “Zal ik 
even meerijden? Mag dat wel, Pa?” vroeg hij aan Romke, die er al bijgekomen 

was. “Jazeker jongen, help die mensen maar even.”  Douwe sprong op de auto. 

De mannen bleken Torpedomakers van de Marine te zijn, die werkten bij het Bom- en Mijnopruimings Squadron no 2. Ze waren 

die ochtend al vroeg vanuit Hoek van Holland vertrokken, waar zij gestationeerd waren. De groep bestond uit zes man en stond 

onder leiding van sergeant torpedomaker G. Lammers en verder korporaal torpedomaker H.H. Overweg, torpedomakersmaat  H. 

Benninck en I.P.J. Heggi en de stoker 3e klas H. Kombrink. De laatste jaren van de oorlog hadden deze mannen al verschillende 

mijnen en bommen tot ontploffing gebracht en na de oorlog werden er nog steeds vele gevonden. Kortgeleden hadden zij het 

verzoek gekregen om een zeemijn die een tijdje terug was aangespoeld in de Peazemerlannen bij Alddyk onschadelijk te maken. 

Sjoerd Steegstra had de mijn gevonden en dat gemeld aan de instanties. Sjoerd wandelde vaak achter de dijk, meestal met zijn 

jachthondje. Hij was ongeveer tachtig jaar oud maar nog goed gezond en woonde met zijn vrouw Geertje in – vanuit Paesens 

gezien – het eerste huisje van Alddyk, dat toen nog bij Paesens hoorde. 

Douwe bracht de mannen waar zij moesten zijn. De oudste zoon van Sjoerd die in Marrum woonde, Anne Steegstra, was die 

dag bij zijn ouders op bezoek. Na een korte begroeting werd het materiaal dat nodig was om de mijn tot ontploffing te brengen 

uit de auto gehaald en gingen de mannen met Sjoerd voorop de achter de dijk gelegen landen in. De sergeant had er geen 

bezwaar tegen gehad toen Anne en Douwe te kennen gaven dat ze eigenlijk wel mee wilden gaan. De jongeman, die dienst 

had als chauffeur van de auto, wilde ook van dichtbij weleens zien hoe dat allemaal in zijn werk ging, zodat een van de torpedo-

makers werd aangewezen om deze keer bij de auto te blijven. Uit alles bleek dat de sergeant deze klus zag als een routineklus. 

DOUWE  OOSTERLING

FOTO:  REINDER  H. POSTMA    



DE  GEVOLGEN  VAN  DE  EXPLOSIE
Het gezelschap kwam ongeveer tien minuten 

later bij de mijn aan. Nog geen kwartier later ex-

plodeerde de mijn met een knal die in de wijde 

omtrek te horen was. Ook in Paesens. Het was één 

uur. Bij Romke en Minke, die in het laatste huis van 

‘Eastein’ woonden, hoorden ze de explosie ook 

en daar kwam het dubbel zo hard aan. Harke, de 

oudste zoon, die wist dat de mijn opgeblazen zou 

worden – maar voorzover hij wist pas veel later – 

vertrouwde het niet en ging direct naar de Alddyk. 

Niet dat hij toen al wist dat Douwe erbij was, maar 

omdat deze niet thuisgekomen was met etenstijd 

maakte hij zich daar zorgen over. Hij rende over de 

kruin van de dijk en zag van verre al aan de rook 

waar het was gebeurd. Harke kwam als eerste op 

de plaats van de ramp en wat hij daar zag laat zich 

maar nauwelijks beschrijven... 

Waar hij al bang voor was kwam uit. In een oogopslag zag hij al dat Douwe het ook niet overleefd had. Hoewel het niet te zien 

was hoeveel mensen er omgekomen waren, was het duidelijk dat niemand het er levend van afgebracht had. Behalve van 

Douwe waren de lichamen niet meer te herkennen en lagen er alleen maar zo hier en daar wat overblijfselen in de buurt van de 

onheilsplek. Zijn broer was duidelijk herkenbaar, hoewel er van zijn kleren geen draad meer over was. Door de gloeiende hitte 

die bij de explosie vrijgekomen was, waren die in een klap verbrand. Als door een wonder was hij niet geraakt door stukken van 

de zeemijn. Een speciaal team kwam er later aan te pas om de overigen te identificeren. Wat een verschrikkelijke ramp, waarbij 

zoals later zou blijken acht doden te betreuren waren. Hoewel het snel tot hem doordrong dat alles binnen een tel gebeurd 

was en Douwe dus niet had geleden, moest hij met dit beeld voor ogen en met dit slechte bericht naar huis. En dat viel zwaar...

Uit Alddyk kwamen kort daarna de eerste getuigen op de plaats des onheils. Eén daarvan was Jimke van der Wagen, een 

jongeman van een jaar of zestien en buurjongen van Sjoerd Steegstra. Hier was de klap letterlijk en figuurlijk nog harder 

aangekomen dan in Paesens en wisten ze precies wie er nog geen half uur geleden over de dijk was gegaan. Het was van 

de dijk af al wel te zien dat niemand het er levend vanaf had gebracht. Dat hield in dat mevrouw Steegstra haar man en haar 

oudste zoon niet meer terug zou zien. Jimke zag, tussen wat nog overgebleven was van de slachtoffers, de jachthond en een 

leren beursje van Sjoerd liggen.

PAESENS  IN  ROUW
De politie, de gemeentediensten en vertegenwoor-

digers van de Marine hadden de droeve taak de 

slachtoffers te bergen en een onderzoek in te stel-

len naar de oorzaak van de ramp. Hoewel het bewijs 

niet makkelijk te leveren zou zijn, werd aangenomen 

dat de mijn ontploft was doordat – toen hij op zijn 

kant gerold moest worden om bij het deksel waar 

de ontsteking achter zat te kunnen komen – één 

van de tentakels afgebroken was, waardoor de mijn 

geactiveerd werd, met het noodlottige gevolg. Het 

verhaal ging ook – mijn vader kwam daarmee – 

dat bij het demonteren een stuk gereedschap in 

de mijn terecht was gekomen toen het deksel al 

geopend was en dat de mijn zo geactiveerd werd. 

Beide lezingen zijn niet aannemelijk omdat de 

ploeg al zoveel van dit soort mijnen onschadelijk 

had gemaakt en het niet te verwachten was dat 

zulke fouten gemaakt zouden worden, maar dat er 

iets verschrikkelijk verkeerd was gegaan is duidelijk.
 

Wat de oorzaak geweest is zullen we wel nooit meer te weten komen. Het hele dorp was in rouw. Een paar dagen nadat er voor 

het eerst na de oorlog weer feest gevierd was en overal de vlaggen hadden gewapperd, kwam dit als een mokerslag aan. Uit 

de rouwadvertenties in de kranten bleek dat Douwe midden in zijn jonge leven had gestaan. Als blazer op de bugel bij ‘Juliana‘ 

was hij een gewaardeerd lid, net als zijn vader Romke, die op de tuba blies, en zijn broer Harke. Douwe kaatste ook. Zijn vrien-

din, Miep Willems, die als hongerevacué uit Den Haag met haar ouders in Paesens verzeild was geraakt en met wie Douwe 

verkering had gekregen, liet in haar advertentie duidelijk blijken dat ze van hem hield : “mijn innig geliefde,” maar ook dat zij een 

sterk geloof had in de Here God “...die ons in korte tijd bij elkaar heeft gebracht ... maar geen rekenschap geeft van zijn daden, heeft 
ons door de dood weer gescheiden.“  Veel van zijn vrienden zetten elk een advertentie in de kranten en het hele dorp leefde mee.
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SPRINGGROEP  O.L.V.  SERG.  G. LAMMERS   

KORPORAAL TORPEDOMAKER  H. OVERWEG    TORPEDOMAKERSMAAT J.P.J. HEGGI

FOTO’S:  REINDER H. POSTMA



SITUATIEKAARTJE  PEAZEMERLANNEN

A   - huisjes aan de Alddyk

B   - woning van familie Oosterling

E   - plaats van de explosie

M  - mogelijke plaats voor een monument

ALS  EEN  HARDE  WAARSCHUWING
Wat dit ongeluk zo mogelijk nog dramatischer 

maakte was dat de vader en moeder van Douwe 

in die dagen hun zilveren bruiloft zouden vieren 

en dat daardoor het hele huis vol bloemen stond. 

Wie had ooit kunnen bedenken dat die nu op het 

graf van Douwe kwamen te liggen? Romke en 

Minke, die tijdens de oorlog nog zo goed waren 

geweest om onderduikers en evacués te helpen, 

werden met één klap neergeslagen. Het was on-

begrijpelijk hoe dit kon gebeuren. Douwe werd 

opgebaard in het ‘dodenhuisje’ van de Hervormde 

Kerk, waar op twaalf september om drie uur de rouwdienst gehouden zou worden. Niet alleen voor Douwe, maar ook voor 

Sjoerd en zijn zoon Anne Steegstra. Op alle drie de kisten die voor de preekstoel gezet waren, lag een bloemenkrans. Toen deed 

dominee Hilarides het woord. 

De kist van Anne Steegstra, die gehuwd was met Sjoerdtje Drost en wonende te Marrum, werd na de preek naar Marrum ge-

reden. Daar heeft hij zijn laatste rustplaats gekregen. Sjoerd en Douwe werden begraven op het Peazemer kerkhof. De kist van 

Douwe werd uit de kerk gedragen door zijn vrienden van de Jongelingenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’. Uit de Bijbel had 

dominee Psalm 96 vers 7 en 8 gekozen als tekst voor zijn preek: “Die woorden klinken als een harde waarschuwing midden in een bli-
jde lofzang, net zoals de ontploffing, die acht mensen het leven heeft gekost en ons allemaal heeft doen schrikken na de feestdag van een 
paar dagen geleden.” Aan het graf van Douwe sprak Albert Steegstra en speelde ‘Juliana’ heel toepasselijk de melodie van Psalm 

103 vers 8 en 9. Het was een aangrijpende begrafenis. Het hele dorp was terneergeslagen. Zo ’n grote ramp had het dorp sinds 

1883, toen bijna de hele vloot vissersschepen was vergaan, niet meer meegemaakt. En nu dit, zo vlak na de oorlog. Dominee Feen-

stra en burgemeester Sijtsma van Oostdongeradeel hebben ook nog stilgestaan bij de vijf marinemensen, die de hele oorlog 

goed doorgekomen waren, maar nu hier, bij het uitoefenen van hun plicht, op zo’n verschrikkelijke manier waren omgekomen. 

GEDENKTEKEN  OP  DE  ALDDYK?
De Marine heeft de vijf mannen postuum geëerd door hun namen te 

zetten op de laatste mijn die door hen gedemonteerd was. Tot 1965 

heeft deze mijn als aandenken aan de slachtoffers van de ramp met de 

zeemijn bij Paesens een plek gehad aan het begin van de havenpieren 

van Hoek van Holland. Bij de verbreding van de ingang van de Nieuwe 

Waterweg in 1965 is dat monument verplaatst, maar tot nu toe is on-

bekend waar het gedenkteken ‘De Mijn’ gebleven is. Bij de bouw van de 

nieuwe pieren is het verdwenen; onder invloed van de zeelucht waren 

de namen toen al bijna niet meer te lezen.

Ondanks intensief onderzoek is nog niet achterhaald waar het aanden-

ken gebleven is. Als ik erin slaag de mijn te vinden zal ik proberen het 

een plaats te geven als aandenken op de Alddyk, met ook de namen van 

Sjoerd, Anne en Douwe er aan toegevoegd. Als een gedenkplaats van dit 

verschrikkelijke ongeluk.

De omgekomen burgers:

Sjoerd Steegstra   geboren 5 juli 1866.

Anne Steegstra   geboren 5 oktober 1895.   

Douwe Oosterling  geboren 20 december 1926.
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Einte Prins (1936) was van mei 1940 tot 1965 inwoner van Paesens–Moddergat. In 1953 is hij in dienst gekomen bij de Marine Luchtvaart 
Dienst (MLD). Als boordtelegrafist heeft hij gevlogen op Martin-Mariner watervliegtuigen in Nieuw Guinea en later op patrouille vliegtuigen 
als Neptune, Atlantic en Orion, voor het opsporen van Sovjet-onderzeeboten. Sinds 1987 is hij gepensioneerd Marineofficier en woont hij 
in Katwijk aan Zee. Hij wil proberen een gedenkteken op te richten op de dijk bij de Peazumerlannen ter nagedachtenis aan de slachtoffers 
en zoekt daarvoor medewerking van de gemeente Dongeradeel. Misschien is dit artikel een eerste stap naar de verwerkelijking daarvan. 
De Koninklijke Marine staat hier welwillend tegenover.  
Dit verhaal werd eerder gepubliceerd in:  ‘Fort Ordonnans’ (mei 2013) en ‘De beide tsjerketuorkes’ door Einte Prins (2007). 
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DE  STRENGE  WINTER  VAN  1929
In november 1928 werd Nederland tot drie keer toe getroffen door zware stormen die behoorlijke overlast veroorzaakten. Er 

zouden nog 14 weken vorst volgen. De crisisjaren waren nog niet begonnen, maar de nood was hoog. Er werd flinke schade 

geleden en er waren zelfs doden te betreuren. De nawinter kreeg een meer toeristisch en recreatief karakter.

Over de grote rivieren werden paden gemaakt die ook door auto’s werden gebruikt. Tussen Stavoren en Enkhuizen werden Zuider-

zeewandelingen gemaakt. Tussen Lemmer-Stavoren en Urk werd een route in gebruik genomen die ook per auto kon worden 

afgelegd. Er werden ook Waddenijstochten volbracht naar de eilanden, soms zelfs per (motor-)fiets of auto. Op 12 februari 1929 

werd de vierde Elfstedentocht gehouden. De afgevroren teen van winnaar Karst Leemburg is nog steeds in het Schaatsmuseum 

te Hindeloopen te bewonderen. 

INZET  POSTVLIEGTUIGEN 
In deze winter had men voor het eerst postvlieg-

tuigen ingezet om het isolement van de Wad-

deneilanden te doorbreken. De KLM vloog bij 

gunstig weer met een Fokker F-VII bestuurd door 

L. Sillevis. De machine vertrok vanaf Schiphol 

en landde op de besneeuwde stranden van Ter-

schelling, Vlieland en Schiermonnikoog. Eind febru-

ari kwam de scheepvaart weer op gang. Men werd 

daarna gewaarschuwd voor onveilige situaties op 

de Zuiderzee en het Wad.

Schelte Rintjes Hartmans (1869-1935, zv. Rintje 

Dirks Hartmans en Baukje Philipine Scheltes Bou-

ma) rentenierde op een boerderij aan de Mar-

rumerweg 53 te Ferwerd. Hij woonde daar samen 

met huishoudster Henke Halbertsma. Schelte was 

ongehuwd gebleven. Op 2 maart 1929 waagde 

de 59-jarige Schelte toch nog de oversteek vanuit 

Ferwerd naar Schiermonnikoog. Sindsdien had 

niemand meer van hem vernomen. Een week later 

verscheen Schelte tot ieders verbazing weer op de 

veemarkt in Leeuwarden.

DOKTERSMETHODE
Het bleek later dat de terugtocht over het Wad niet meer vertrouwd was 

geweest en dat Schelte op 4 maart de retourvlucht van het postvlieg-

tuig naar Amsterdam had genomen. Voor deze vlucht moest ongeveer 

ƒ 50,- neergeteld worden. De bemanning verklaarde later dat zij geen 

vaste tarieven rekenden. Zij volgden de zogenaamde “doktersmethode” 

en lieten een ieder naar draagkracht betalen. 

Schelte, die nog nooit buiten Friesland was geweest, deed later in een 

brief aan zijn nicht Dieuwke Sluis-Bolman (1870–1953) verslag van zijn 

avontuur. Zelfspot was hem niet vreemd:

We hadden een voorspoedige reis. Het ging 4,5 maal zoo vlug als per spoor-
trein en de dorpen die onder ons weggleden leken wel uit een bouwdoos 
gemaakt. Boven de Noordzee “vliegende”, hoe treffend eigenaardig het zien 
van een langzaam, onmerkbaar, maar zeker wegzinkend wrak. Op Ameland 
zag ik de geheele bevloering op zee, tot zoover ‘t oog reikte, heenschuiven en 
afdrijven voor den Oosten wind, stil grootsch in kracht en macht. Kwam dan 
behouden op Schiphol, waar het wemelde van vliegtuigen, die af en aan 
vlogen op dat groote terrein. Daar vandaan bracht ‘n autobus me naar de 
stad. Ik, die nooit verder was geweest dan van Ferwerd naar Leeuwarden en 
terug, stond verbaasd van al de drukte om me heen.
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DE BOERDERIJ  VAN  SCHELTE  HARTMANS  AAN  DE  MARRUMERWEG  53  TE  FERWERD
( ARCHITECT  B. GELDERS  TE  HALLUM - OPNAME  UIT  1978  TIJDENS  EEN  VERBOUWING ) 

BRON: BEELDBANK RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED -  A.J. VAN DER WAL
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door  PIETER  HARTMANS

            
SA  HEALWIIS  DWAAN?
HOE  KOEST

DE FOKKER F-VII OP HET STRAND VAN SCHIERMONNIKOOG. 

BIJSCHRIFT: “AANKOMST OP SCHIERMONNIKOOG, VAN DE VLIEGMA-
CHINE, DIE VAN SCHIPHOL NAAR GENOEMD EILAND OVERBRACHT 
EN PASSAGIERS TERUGHAALDE, OMDAT HET IJS HET EILAND HAD 
GEÏSOLEERD. ONZE FOTOGRAAF IS MET DIT VLIEGTUIG MEEGEGAAN”. 

BRON: DE PRINS DER GEÏLLUSTREERDE BLADEN  -  23 FEBRUARI 1929
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‘T  STAAT  VOOR  JE
Op goed geluk stapte ik op ‘n tramwagen, ging in mijn verbouwereerdheid 
maar losjes buitenop staan, dat opzien baarde van m’n medereizigers, stapte 
weer uit op goed geluk, vroeg een voorbijganger naar “Krasna-polki” en de 
man zei: “’t Staat voor je”.  Alles goed geluk. 

Verzocht daar nachtverblijf, maar alles was besproken... Ging dan, weer op goed geluk, verder en trof het in ‘n melksalon. waar ik ‘n 
goed plaatsje kreeg met alleen tot gezelschap een Duitsche dienstbode, die heel genoeglijk en vertrouwelijk me het een en ander van 
haar ‘liebste Vaterland’ vertelde. ‘k Vroeg haar aanwijzing voor verblijf en ze gaf me ‘t zelfde ‘Hotel Holland’, dat ze eens eerder iemand 
had aangeraden, die later apart haar hiervoor z’n dank was komen brengen. Ook ik had dat met ‘t volste recht kunnen doen, maar 
heb het, tot mijn spijt, laten blijven in gedachten, omdat ik me daar niet den tijd voor gunde. In het hotel sprak ik met iemand die de Fri-
esche taal ook gebruikte en de waard luisterde naar ons. Hij zei later tegen mij: ik spreek wel met Duitschers, Engelschen, Franschen en 
Spanjaarden, maar van jelui verstond ik geen woord. “ ’t Wie ‘t krekt om er grutsk op te wêzen!” Ik ben slechts één nacht in Amsterdam 
gebleven, want de winter trof toebe-reidselen om af te trekken en ik had me in het hoofd gezet, dat terug naar Friesland op de ‘bilwein’, 
’n goed slot zou wezen.

DEN  DOOD  TEGEMOET 
Met het vaste voornemen den volgenden zomer 
in Amsterdam terug te komen om de merkwaar-
digheden te zien, vertrok ik des morgens met spoed 
naar Enkhuizen, om vandaar naar Stavoren te wan-
delen. Sprekende met de menschen over de mogeli-
jkheid daartoe, kwamen er al gauw eenige personen 
die me als ‘padvinders’ hun gezelschap aanboden. 
We raakten accoord. De vrienden, drie in getal, 
dachten zeker: als we gewis zijn van ‘n ‘vette’ dag-
huur, kunnen we terugtrekken wanneer we willen.

Des anderen morgens, met touwen, stokken en een 
slede waarin flink jenever en sigaren, alles wijzende 
op het gevaarlijke van onzen tocht, uitgeleid door 
een aantal inwoners die ons toevoegden: “Je loopt 

den dood tegemoet!” gingen we op ‘n ongebakend pad. Na een paar uurtjes meest heen en weer loopend in de nabijheid van den 
vuurtoren zijnde, werd besloten daar een geschikt ‘boalje’ te huren, om die over ‘t ijs trekkende en duwende, bij de hand te hebben, als 
we er gebruik van zouden moeten maken om boven water te blijven. Na eenigen tijd begon het te regenen en achtten mijn metgezel-
len nu den tijd gekomen om terug te trekken op onzen dwaalweg. Na bij den lichttorenwachter afgerekend te hebben met de luidjes, 
kwam uw werkelijk bestaande neef, in den avond van den dag terug in schoenen en kousen doorweekt en vol van ‘t Zuiderzee water.

WAAGHALZERIJ
De Enkhuizer ordebewaarder, die ‘s morgens bij ‘t vertrek één van m’n gidsen 
op bevel van zijn ouders was komen terughalen, kwam mij ‘s avonds aan-
raden me te verwijderen. Ik bracht de stad in rep en roer, en de woorden “Je 
wegwijzers willen je plukken als een kip, alleen dat is hun bedoeling, en bui-
tendien, als je zelf het leven moede bent, is het daarom nog niet verantwoord, 
dat van een ander te wagen”, waren aanleiding, dat m’n reislust gaande weg 
begon af te koelen. Des anderen daags, uit de verte gadegeslagen door mijn 
raadgever, vertrok ik met stille tram over Amsterdam naar de hoofdstad van 
ons gewest. Onderweg werd druk gepraat, ook door ‘n lid van den gemeen-
teraad, over die ‘snuiter’, waar men mij mee bedoelde. Ik, aan hun onbekend, 
zat er tusschen het in ootmoed aan te hooren.

Ik kwam op Vrijdag te Leeuwarden, juist een week later dan ik was vertrokken, 
en bezocht hier de veemarkt. De kennissen welke ik ontmoette, vertelden me 
van de opschudding, ‘t wisselen van telegrammen en zoo meer, door mijn 
lang wegblijven veroorzaakt. Ook heb ik toen gelezen de berichtjes over mijn 
tocht in ‘Het Handelsblad’ en ‘Leeuwarder courant’ onder den titel: “Waag-
halzerij”. Voor een buitenstaander leek het dan ook zoo, gelijk me eenigen tijd 
daarna nog iemand vroeg: “Hoe krijg je ‘t yn de plasse?” Ze lieten me reeds 
trekken naar alle werelddeelen. ‘t Een lokt ‘t ander. Dwaasheden, och ze gaan 
m’n heele leven door, en deden reeds dikwijls tegen me zelf zeggen: 
“Hoe koest sa healwiis dwaan?”
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LEEUWARDER  COURANT  8  MAART  1929

DE  TIJD  GODSDIENSTIG  STAATKUNDIG  DAGBLAD  7  MAART  1929

tijd van de wereldoorlogen

BRON:  WEBSITE  HISTORISCHE  VERENIGING  ENKHUIZEN 
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STREEKARCHIEF NOORDOOST-FRYSLÂN
Het Streekarchief (officieel Streekarchivariaat Noordoost Friesland) is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPENINGSTIJDEN STUDIEZAAL DOKKUM

maandag 13.30 - 17.30 uur  18.30 - 20.30 uur*

dinsdag    9.30 - 17.30 uur  18.30 - 20.30 uur

woensdag   9.30 - 17.30 uur

donderdag   9.30 - 17.30 uur

vrijdag    9.30 - 17.30 uur  18.30 - 20.30 uur*

zaterdag  10.00 - 13.00 uur

* studiezaal wel toegankelijk maar geen archiefstukken opvraagbaar

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

www.hicnof.nl

VERSCHIJNT  IN  MAART

HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS

TITEL

TITEL

TITEL

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS

TITEL

TITEL

RUBRIEKEN & COLUMNS

HERALDIEK: Dorpswapen 

DIACONIEBOEKEN: familie

ACTUEEL, DIGITAAL & VARIA

Website & blog

NAAM

NAAM

NAAM

NAAM

NAAM

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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