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BIJ  DOKKUM  VERMOORD
Het ga u goed. Het was leuk om u gekend te hebben en in Noordoost-

Friesland te leven en te werken, maar het is afgelopen. Volgende week 

word ik vermoord. Het lijkt of ik daar losjes over schrijf, maar ik zie er best 

wel tegenop. Het is niet niks, als je het tijdstip van je eigen moord weet. 

De dader is ook al bekend; hij is één van mijn schoolcollega’s. Met ge-

voel voor understatement heeft hij mij al verteld ‘een botte bijl’ te nemen. 

Alsof dat alles niet genoeg is zal het drama  zich afspelen voor de ogen 

van dertig brugklassers.  In de Bonifatiuskapel; ja, dat gelukkig weer wel.

Ik moet deze week nog even naar de Dokkumer Rotary, om een mon-

nikspij te lenen, want ik speel Bonifatius. Mijn collega is sneller klaar, hij 

speelt een wilde Fries en hoeft zich amper te verkleden. 

U begrijpt het al. Wij spelen de moord uit 754 na. Ik schreeuw om hulp, 

maar als niemand van onze oer-oerpakes en- beppe’s helpt en de botte 

bijl mijn schedel splijt, veranderen broden van het Germaanse heiden-

volk in steen bij wijze van goddelijke straf. Voor wie het niet gelooft… er 

ligt nog zo’n versteend broodje in de Dokkumer katholieke kerk. 

DAGELIJKS  BROOD,  DOBBEN  &  PINGO ‘S
De re-enactment is start van het project ‘Ons dagelijks brood’. Gedurende 

drie dagen laten wij de weg zien van de graan dat door boeren rond 

Dokkum werd verbouwd, werd gemalen en vervolgens tot broden ge-

bakken. Mijn collega Warner Banga zal als vrijwillig molenaar op koren- 

en pelmolen ‘Zeldenrust’ de honneurs waarnemen en ik zal op school 

met de leerlingen broden bakken. 

Het liefst zou ik dat doen zoals ik dat op het Biologisch Archeologisch Instituut heb geleerd van 

professor Waterbolk. Die vond dat je om de prehistorie te begrijpen je deze periode ook zo goed 

mogelijk moest ervaren. Dus op een dag moesten wij vlakke stenen verzamelen. De vrouwelijke 

studentes moesten daar koren mee malen, wat vervolgens op een hete steen werd gebakken. 

Daarna moesten we het baksel opeten. Dat doe je dus maar eenmaal: het smaakte naar niks. 

Bovendien zat er zoveel steengruis in, dat je bij elke opgraving als er weer eens een schedel met 

afgesleten gebit werd gevonden moest terugdenken aan het brood van Waterbolk. 

Zoals Warner en ik onze leerlingen meenemen naar de tijd van Bonifatius en de stenen broden, zo neemt Marjan Vroom ons 

in deze editie van De Sneuper mee naar enkele van de meest oude en bijzondere landschapselementen die wij in Noordoost-

Friesland kennen: de buitendijkse dobben. U kent ze niet? Begrijpelijk, ze liggen afgelegen in de buitendijkse kwelder van Fer-

werderadiel. Ik kende ze wel, evenals de oude dobben in de Anjumer- en Lioessemer Kolken, die je alleen vanuit enige hoogte 

kunt zien. Ook zijn er natuurlijk de pingo’s, de nog veel oudere dobben uit de ijstijd in Kollumerland c.a. en Achtkarspelen, o.a  

aan het Jinkepaed. In de tijd dat ik nog met perslucht dook, had ik het plan af te dalen in zo’n pingomeertje, om als een soort 

Friese Indiana Jones op de bodem schatten te ontdekken. Nou, die schatten liggen er nog steeds... Nee, dan toch liever de tip 

aan u om op een mooie dag op de fiets achter de zeedijk langs Ferwerderadiels dobben te fietsen. Even te verwijlen bij de 

dijktempel van Ids Willemsma en beslist een bezoek te brengen aan het naburige informatieve kweldercentrum.  

DE  DOBBEDOOP
Tot slot nog een gratis toeristische tip voor de gemeente Ferwerderadiel: gebruik die eeuwenoude dobbes voor een nieuw 

fenomeen; de dobbedoop. Een prachtige nieuwe loot aan het snel groeiende zingevingstoerisme. Een aangeschoten Hol-

werder is er jaren geleden mee begonnen: hij sprong in de Holwerter dobbe. Een jaar of wat later was hij veranderd van een 

120 kilo zware  ‘couch potato’  in een veertig kilo lichtere jonge god, die wekelijks minstens tweemaal de Dokkumer sportschool  

frequenteert en op zijn carbon racefiets zijn hand niet omdraait voor een tochtje langs de elf Friese steden. Het helpt dus 

echt, zo’n dobbedoop. Zeg niet dat het niks is. Vijftig jaar geleden werden de eerste wadlopers ook uit-

gelachen, maar kijk nu eens, het is de grootste sportieve trekpleister van Noordoost-Friesland geworden!
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ONS DAGELIJKS BROOD
door  ALE  HANSMA
            

JE MUTTE MAR HOARE...
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DRINKDOBBEN  OP  HET  OMSLAG
Drie maanden zijn weer voorbijgevlogen en het tweede nummer van 

2014, nummer 114, ligt weer voor u. Eerder schreef ik op deze pagina dat 

ons verenigingsblad steeds vaker gebruikt wordt als publicatieplatform 

voor amateur-historici om hun pennenvruchten en onderzoeksresulta-

ten onder de aandacht van een groter publiek te brengen. 

Nu lijkt het er op dat ook studenten en afgestudeerden ons gevonden 

hebben om (delen van) hun scripties te publiceren voor een geïnteresseerd 

en deskundig publiek. Marjan Vroom, lid van onze vereniging en net 

afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen, benaderde de redactie 

met een artikel, dat is samengesteld uit een veel breder onderzoek voor 

haar landschapsbiografie en draagvlakanalyse voor het huidige beheer 

van het kwelderlandschap van Noord-Friesland Buitendijks, dat zij 

schreef voor haar masterstudie Landschapsgeschiedenis Gras upt werp.

Wij beloofden Marjan een ‘hoofdartikel’  als zij een mooie cover-foto kon 

leveren en die was er binnen de kortste keren! De schitterende foto is 

bovendien op zeer bijzondere wijze gemaakt door Jaap de Vlas met 

behulp van een vlieger waar zijn camera aan hing, zodat de dobben 

goed zichtbaar zijn. Vanaf de zeedijk vallen ze namelijk amper op, maar 

het verhaal erachter is er niet minder interessant om. Wie volgt met een 

mooi onderzoek of een scriptie die nooit gepubliceerd werd?

DE  PERIODE  1800 - 1900
Het artikel over de dobben valt vooral onder de periode 1800 - 1900, 

maar gaat waarschijnlijk nog veel verder terug. Opvallend aan nummer 

114 van De Sneuper is echter dat alle grote artikelen verder vallen 

in de ‘tijd van burgers en stoommachines’, de 19e-eeuw. Bij artikelen 

vermelden we namelijk in de rechterbovenhoek vaak de beeldmerken 

die behoren bij de indeling Verleden, heden en toekomst. Typisch iets voor 

schoolmeesters, dat indelen in tijdvakken, maar het plaatst verhalen wel 

in een context en maakt de plaats in de geschiedenis duidelijk zichtbaar. 

GREEP  OP  HET  VERLEDEN
Een commissie onder leiding van de Amsterdamse 

hoogleraar Piet de Rooy bracht destijds een advies 

uit aan het Ministerie van Onderwijs, waarin o.a. 

gepleit werd voor het opdelen van de geschiedenis 

in tien overzichtelijke tijdvakken met afgeronde 

jaartallen als begrenzingen. De tien tijdvakken 

waren bedoeld als een didactisch hulpmiddel, zodat 

leerlingen gemakkelijker greep zouden krijgen op 

het verleden. De indeling kreeg overigens veel kritiek 

van historici, maar wij vinden het vooral overzichtelijk.

VEEL  BURGERS,  MAAR  WEINIG  STOOM
Zo spelen burgers in Morra de hoofdrol in het onderzoek van Hans Scholte naar fictie en feiten rond een vermeend  ‘volks-

gericht’ in dat dorp.  Sake Meindersma gaat in op het ontstaan van de familienaam en komt vanwege de lengte van zijn artikel 

daar in een tweede bijdrage in De Sneuper 115 op terug. 

Enkele maanden geleden kwamen zo’n dertigtal nazaten van de familie Schoorstra bijeen, nadat 25 jaar eerder een boekje uit-

kwam: ‘Komende van het Schoor....?’ Binnen de familie overweegt men om een supplement of een hernieuwde uitgave tot stand 

te brengen. Auteur Peter Schoorstra wilde echter niet wachten en wijdt een artikel aan de herkomst van zijn unieke familienaam.

Vanuit Frankrijk beschrijft Jan Douwes Isema een familieschilderij met zijn naamgenoot en voorvader Jan Douwes, dat 

dankzij zijn inspanningen weer een familiestuk werd. De vaste bijdragen zijn van Ale Hansma en Rudolf Broersma, maar de 

stoommachines komen alleen voor in de bijdrage van Hilda Bouta uit oud-tante Mathildes koffer. Een volgende keer meer stoom?

O ja, met dank aan Gerrit de Jong voor de prachtige bijdrage aan ZWART-WIT op de achterkant van ons verenigingsblad.

BURGERS & STOOMMACHINES

DE TIJD VAN
door  WARNER  B.  BANGA
                 

OMSLAG  MASTERSCRIPTIE

tijd van burgers en stoommachines
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NAAR  KLOOSTER  KLAARKAMP  &  KLOOSTER  SION
Op 11 april waren we aanwezig in het bezoekerscentrum van klooster 

Klaarkamp. Bij deze gelegenheid werd het boek ‘Klaarkamp, middeleeuws

klooster bij Rinsumageest’ van Erwin Boers gepresenteerd. Het eerste 

exemplaar werd door gedeputeerde Jannewietske de Vries overhan-

digd aan abt Alberic Bruschke van Abdij Sion te Diepenveen. Wel erg 

bijzonder, dat een abt na vele eeuwen (sinds 1580), weer aanwezig was 

op de locatie van dit voormalig klooster. Ook bijzonder was het, dat wij 

de volgende dag onze ledenvergadering hielden, welke in het teken 

stond van klooster Sion te Niawier. Dit was het vrouwenklooster van 

Klaarkamp.

EEN  KOSTBAAR  BOEK  UIT  KLOOSTER  SION
Onze ledenvergadering vond plaats in dorpshuis ‘Nij Sion’ in Niawier. 

De middagbijeenkomst stond ook open voor belangstellenden uit 

Niawier. Het thema voor deze middag was: ‘Een kostbaar boek uit klooster 

Sion’ door ons lid Hilda Bouta. Zij was het, die dit lang vergeten boek 

verleden jaar opnieuw onder de aandacht bracht. 

In het ochtendprogramma is ons huishoudelijk regelement en ons 

beleidsplan vastgesteld. Hiermee voldoen we nu aan alle voorschriften 

om de ANBI status te mogen voeren. De verslagen van de vorige ver-

gadering evenals het verslag van secretaris en penningmeester waren eveneens naar tevredenheid. Onze penningmeester 

Johannes Dijkstra was regulier aftredend, maar herkiesbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten waren werd de vergadering 

voorgesteld om zijn bestuursfunctie te continueren. De vergadering ging hier met applaus mee akkoord.

BIJZONDER   GETIJDENBOEK
Het middagprogramma werd zeer druk bezocht 

door ‘niet-leden’. Naar schatting waren er 40 tot 50 

gasten, die ademloos luisterden naar de presentatie 

van ons lid Hilda. Een bijzonder ‘getijden boek’ waar-

in, in de Nederlandse taal, beschreven staat welke 

gebeden en gebruiken door de nonnen moesten 

worden uitgevoerd en op welke dag. Er staat heel 

erg weinig of geen historisch waardevolle informatie 

in wat voor sneupers eigenlijk een teleurstelling was. 

Niettemin een spannend relaas en erg informatief.

EXCURSIE  IN  NIAWIER
De daaropvolgende excursie onder leiding van Jan 

Walda, de historicus van Niawier, viel mede door het 

prachtige weer bijzonder in de smaak. We mochten 

zelfs op de locatie van het voormalig klooster even 

in de schuur van de huidige woning kijken, waar 

nog een stukje kloostermuur met oud schilderwerk 

is te zien. Op het eind van de dag bleven we met 

de vraag zitten hoe het nu eigenlijk zit met de prior 

van de grafsteen op het kerkhof van Niawier en zijn 

relatie met het klooster, omdat dit volgens de over-

levering toch echt een vrouwenklooster was. 

Met dank aan onze redactie en schrijvers en veel 

leesplezier toegewenst voor De Sneuper 114.

VAN DEVOORZITTER
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DORPSHISTORICUS  JAN  WALDA  GEEFT  TEKST  &  UITLEG

FOTO’S:  HENK  AARTSMA
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IN NOARD-FRYSLAN BUTENDYKS

UNIEK  OP  DE  WERELD
Als je bij Ferwerd over de Zeedijk naar de kwelder gaat, zie je die immense kwelder, waarvan de strook langs de dijk al tien 

eeuwen oud is. Hier liggen ook tientallen typische waterpoelen met een dijkje er omheen, de drinkdobben. Deze kwelder met 

de drinkdobben is uniek op de wereld, zo’n kwelder komt verder nergens voor. De dobben dienen voor het vee, namelijk voor 

drinkwater en als vluchtplaats als het zeewater op de kwelder komt te staan. Hoe oud zijn die dobben?

Dat vroeg ik me af, toen ik in het kader van mijn masterstudie Landschapsgeschiedenis onderzoek deed naar het kwelderge-

bied Noord-Friesland Buitendijks. Bij dit onderzoek bleek dat het agrarische gebruik van de kwelder al vele eeuwen oud is. Dus 

leek het logisch om te onderzoeken of die drinkdobben er ook al zo lang waren.

De kwelderpercelen langs de zeedijk worden kegen genoemd. In het begin van de twintigste eeuw hadden haast alle kegen hun 

eigen drinkdobbe. In de Topografische atlas van 1926-1934 tel ik wel 62 drinkdobben in de kwelder Noard-Fryslân Bûtendyks. 

Maar veel drinkdobben lagen zo dicht tegen de zeedijk, dat ze zijn verdwenen bij de verhoging en verbreding van de zeedijk 

rond 1990. Bovendien werden de twee functies van de drinkdobben in de twintigste eeuw minder belangrijk, door de aanleg 

van een waterleidingsysteem (drinkwater) en de aanleg van zomerpolders (veiligheid). Nu zijn er in nog 32 drinkdobben over.

OUD  PRINCIPE
Het principe van de drinkdobbe is al heel oud. Bij 

archeologische opgravingen in Peins, een dorpje bij 

Franeker, is een dobbe aangetroffen van 3,5 meter 

diep en een doorsnede van achttien meter. 

Deze dobbe werd vanaf een eeuw voor Christus 

gebruikt voor het vee, want er werden in de buurt 

enkele paden met koeiensporen aangetroffen. Dat 

wil zeggen, dat een dergelijk zoetwaterbekken met 

een dijkje er omheen al zeker twintig eeuwen in het 

noorden van Fryslân bekend is. De drinkdobben in 

de kwelder zouden dus al heel oud kunnen zijn.

DE  DRINKDOBBEN

door  MARJAN  VROOM
            

ZICHT  OP  DE  KEGEN  VANUIT  IDS  WILLEMSMA’S  DIJKTEMPEL

NOARD-FRYSLAN  BUTENDYKS  
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OUDE  KAARTEN
In mijn onderzoek naar de drinkdobben heb ik gekeken naar oude kaarten en in de archieven van de Contributie Zeedijken 

Ferwerderadiel, van Noorderleegs Buitenveld BV en van de Leeuwarder Courant. Op de oude kaarten van voor 1832 kan ik geen 

drinkdobben vinden. Geen wonder, want de kwelders zijn nog niet nauwkeurig weergegeven in de kaarten van Schotanus, 

Huguenin en Krayenhoff. Pas in 1832 werden er nauwkeurige kaarten met een schaal 1 : 5.000 gemaakt voor het Kadaster. Daar-

in staan tien drinkdobben, twee in de kwelder van het Noorderleegs Buitenveld en acht langs de Zeedijk van Ferwerderadiel.

In 1754 werden de laatste polders van Het Bildt aangelegd. Vanaf 1766 

werd het beheer van de kwelder van Noorderleegs Buitenveld opgepakt. 

Al snel moest er ook een drinkdobbe in de kwelder komen. In het archief 

van Noorderleegs Buitenveld (Tresoar 95 inv. 127) trof ik een brief aan 

van 12 maart 1777 van de heer Bokma, de polhoeder van de kwelder. Hij 

was de dagelijkse beheerder, die aan de eigenaren van de kwelder een 

voorstel deed voor het aanleggen van een ringdijk om een drinkwaterput, 

waarschijnlijk is dit de Oude Dobbe geworden. Binnen een eeuw zijn 

hier nog twee dobben aangelegd, zoals blijkt uit de kaart van Eekhoff uit 

1874, waarin het Noorderleegs Buitenveld drie dobben heeft.

ACHT  TOT  ZEVENTIEN  DRINKDOBBEN
In de kaart uit 1832 staan ook acht drinkdobben langs de Zeedijk van Ferwerderadiel. Het landbouwkundig gebruik van deze 

kwelder langs de Zeedijk is veel ouder dan de kwelder van Noorderleegs Buitenveld. In 1511 werd al belasting betaald voor 

het agrarisch gebruik van 428 ha kwelder. Maar waarschijnlijk liet men enkele eeuwen eerder hier al elke zomer het vee grazen. 

De Ferwerder Zeedijk stamt namelijk uit 1275 en is voor een deel zelfs nog ouder. Men legde in de Middeleeuwen een zeedijk 

op de hoge kwelder aan, zodat de kracht van de golven al gedeeltelijk werd gebroken in de kwelder. In het oude Friese recht 

uit diezelfde periode is een regel opgenomen over het recht op de aanwas. Het komt er op neer, dat eigenaren van grond aan 

de zeedijk ook het recht hadden op de kwelder aan de andere zijde. Daarom zien we nog in de zeventiende eeuw dat veel 

eigenaren aan de zeedijk ook de kwelder aan de andere kant bezitten. We kunnen rustig aannemen dat al tijdens de aanleg 

van de zeedijk de aanliggende eigenaren hun kwelder gebruikten. Het gebruik van drinkdobben in de kwelder was toen ook al 

lang bekend, dus is het in principe mogelijk dat er toen ook al drinkdobben in de kwelder zijn gemaakt. Die acht drinkdobben 

in de kaart uit 1832 zouden meer dan zeven eeuwen oud kunnen zijn.

tijd van burgers en stoommachines

DRINKDOBBEN  LANGS  DE  ZEEDIJK  VAN  FERWERDERADIEL 

IN  DE  KWELDER  NOORD-FRIESLAND  BUITENDIJKS. 

VLIEGERFOTO:  JAAP  DE  VLAS

MINUUTKAART  MARRUM  B1 - 1832  -  TRESOAR
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WOPKE  EEKHOFFS  ATLAS
Naast deze theoretische mogelijkheid is er nog een aanwijzing dat de drinkdobben langs de Zeedijk oud zijn. Er zijn namelijk vijf 

negentiende-eeuwse kaarten waarin drinkdobben zijn weergegeven. Wanneer ik ze vergelijk, valt me op dat ze niet consequent 

worden weergegeven. Wanneer Wopke Eekhoff zeventien jaar na het uitkomen van de minuutplans van het Kadaster een Atlas 

van Friesland uitgeeft, staan hierin langs de Zeedijk twaalf drinkdobben. Van de acht die in de minuutplans zijn weergegeven 

ontbreekt er één en ten oosten van deze dobben zijn vijf nieuwe verschenen. Wanneer deze zelfde uitgever een kwart eeuw later 

een nieuwe kaart uitbrengt ( het Noordwestblad Friesland ), staan hierin zeventien drinkdobben langs de Zeedijk, maar de meest 

westelijke zeven dobben uit de eerdere atlas ontbreken geheel. Die oude drinkdobben bestonden nog wel, want in 1887 werden 

ze weer opgenomen in de Netteplans en in 1930 staan ze in de Topografische Atlas. Hieruit blijkt dus, dat de drinkdobben door 

Eekhoff nogal willekeurig werden weergegeven. De reden hiervan kan niet de schaalnauwkeurigheid van de kaarten zijn, maar 

misschien wel het geringe belang dat men hechtte aan deze landschapselementen in de kwelder.

HET  MAKEN  EENER  DRINKPUT
In de negentiende eeuw werden er ook nieuwe 

dobben aangelegd. Door de bloei in de agrarische 

economie tussen 1840 en 1880 nam de vraag naar 

landbouwgrond toe en werd de kwelder inten-

siever gebruikt. Een manier om het gebruik van 

de kwelder te verbeteren was het aanleggen van 

drinkdobben. Een advertentie in de Leeuwarder 

Courant van 16  maart 1860 bewijst dat er inderdaad 

nieuwe dobben werden aanlegd in de kegen. 

Tot slot viel me op dat de vorm van de drinkdob-

ben in de oudste kaarten meestal niet rond is. 

De acht drinkdobben langs de Zeedijk die in de 

Minuutkaart van 1832 staan hebben allemaal een 

rechthoekige vorm, behalve de ronde dobbe die 

in figuur 5 nummer zeven heeft. Ook verder naar 

het oosten kwamen in 1887 zowel rechthoekige 

als ronde dobben voor. Aangezien de westelijke 

kwelder langs de Zeedijk van Ferwerderadiel het 

oudst is, zouden rechthoekige dobben misschien 

ouder kunnen zijn dan ronde dobben. 

CONCLUSIE
Helaas, met zekerheid kunnen we geen data plakken op de drinkdobben in Noord-Friesland Buitendijks. Voor het oudste deel 

van de kwelder, tussen de Zeedijk van Ferwerderadiel en De Rijd (oude geul in de kwelder), heb ik een kaart gemaakt met de 

drinkdobben zoals ze in de Topografische kaart van 2005 voorkomen. 

Dobben met rode nummers staan al in de oude Minuutplankaarten van 1832 vermeld. Dobbe 1 staat in de kaart van Eekhoff 

uit 1849. De andere dobben kunnen in de loop van de negentiende eeuw zijn aangelegd, want ze staan in de Topografische 

kaart van 1930. Deze dobben kunnen ook ouder zijn, omdat gebleken is dat de kaarten uit de negentiende eeuw wat betreft 

de drinkdobben niet nauwkeurig waren. De meeste dobben op de kaart zijn niet rond, wat ook een aanwijzing is dat ze vóór 

1830 zijn aangelegd. Dobben nummer 17 en 18 zijn met een paarse kleur ingetekend. Deze dobben stonden wel in de Topo-

grafische Atlas van 1930, maar zijn vorige eeuw verdwenen toen de Zeedijk werd verbreed en verhoogd.

 Dijktempel 

ADVERTENTIE  LEEUWARDER COURANT  16  MAART  1860

DRINKDOBBEN  LANGS  ZEEDIJK  IN  NETTEPLANS  UIT  1887  -  TRESOAR
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DE  ZES  DOBBEN  BIJ  DE  ‘DIJKTEMPEL’
De kunstenaar Ids Willemsma ontwierp een soort tempel op de zeedijk 

van Ferwerderadiel, toen de dijk in 1993 eindelijk op deltahoogte was 

gebracht. Ga eens voor dit monument staan en kijk naar de zes dichtst-

bijzijnde drinkdobben. Vlak voor je zie je er twee, waarvan de rechter niet 

mooi rond is maar ovaal. Dit is een drinkdobbe die op de minuutkaart 

uit 1832 als rechthoekig is weergegeven; die dobbe is dus met zeker-

heid bijna twee eeuwen oud, misschien nog veel ouder. De linker dob-

be is wel mooi rond en stond voor het eerst  in de topografische kaart 

van 1930. Deze dobbe kan zijn aangelegd in de negentiende eeuw.

Naar het westen liggen nog twee drinkdobben die allebei niet rond 

zijn. Toch komen ze pas voor in de kaart van 1930.  Ik denk dat deze 

dobben door onnauwkeurigheid misschien niet eerder in kaart zijn 

gezet en ook al twee eeuwen of ouder zijn.  Van de twee dobben die je 

in het oosten kunt zien, is de meest rechtse niet rond en hij staat al in de 

minuutkaart van 1832. Hier zijn we dus wel weer zeker van de minimale 

ouderdom. De andere dobbe is rond en stond pas in de kaart uit 1930, 

waarschijnlijk dus een nieuwere dobbe uit de negentiende eeuw.

Marjan Vroom heeft onlangs de masterstudie Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen afgesloten met 

het onderzoek ‘Gras upt werp’ over de historie van Noord-Friesland Buitendijks. Haar scriptie is in zijn geheel te raadplegen 

op de website van het Kenniscentrum Landschap : http://www.rug.nl/research/kenniscentrumLandschap/MScripties/

Gras_upt_werp_Marjan_Vroom_aug_2013.pdf
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FOTO’S  &  ILLUSTRATIES:  Marjan Vroom, Warner B. Banga en Digitaal kaartarchief Tresoar

NETTEPLAN  KADASTER  1832  -  TRESOAR

DRINKDOBBE  VANAF  DE  ZEEDIJK  (FOTO’S:  M.  VROOM)

DIJKTEMPEL  VAN  IDS  WILLEMSMA
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WIE  WAS  MEINDERT?
Meindertsma en Meindersma zijn familienamen die in Noordoost-Friesland relatief veel voorkomen. Het zijn Friese achternamen, 

afgeleid van de voornaam Meindert, onstaan in 1811 als Napoleon het hebben van een familienaam verplicht stelt.

Wie was die Meindert, waarvan Meinder(t)sma is af-

geleid?  Of waren er meer? Het waren er drie:

- Meindert Gerbens van het Goddeloze Tolhuis, 

  tussen Veenwouden en Rinsumageest ,

- Meindert Gerrits uit Oudega(Sm) en 

- Meindert Wiggers uit Paesens. 

De Meinderts zijn onderling niet verwant.

Aanvankelijk verloopt het gebruik van de familienaam 

chaotisch. Beide namen worden door elkaar gebruikt. 

Het document van Pieter Wiltjes vermeldt dat hij de 

naam Meindersma aanneemt, maar wordt door hem 

ondertekend met Meindertsma. Dit voorbeeld is geen 

incident. Pas rond 1900 is de naamkeuze zodanig uit-

gekristalliseerd dat van een familie Meindertsma of 

Meindersma kan worden gesproken. 

Meindertsma’s zijn de afgelopen zeventig jaar aan-

merkelijk meer in aantal toegenomen dan Meinders-

ma’s, zoals blijkt uit onderstaande tabel: 

in Nederland   in 1947 in 2007

aantal Meindersma’s    206    222

aantal Meindertsma’s    188    509

( Bron: Meertens  Instituut )

Als in het navolgende overzicht de voornaam in 

oranje is geschreven heeft die persoon de familie-

naam Meindertsma of Meindersma aangenomen of 

in geval van minderjarigen die naam gekregen.
 

NAZATEN VAN MEINDERT GERBENS
Op 30 december 1811 verklaart  Pieter Meinderts uit 

Ee op de Mairie in Ee als familienaam Meindertsma 

te nemen. Ook zijn kinderen Grietje (18 jaar),Romkje 

(17 jaar), Jan (15jaar), Maaijke (12 jaar), Meindert (9 

jaar) en Siebe (6 jaar) krijgen dan die naam.

 

De eerste 4 generaties:

1e generatie:

Pieter Meinderts, (Dantumawoude, 28 februari 1765 – Ee, 25 maart 1860), is op 27 februari 1791 getrouwd met Zwaantje Jans 

Donga. (Ee, 31 augustus 1762 – Ee, 19 september 1857). (Zie ook familieadvertentie op pagina 14).

Pieter is een zoon van Meindert Gerbens en Romckjen Pieters. Meindert is 15 mei 1735 gedoopt in Driesum, Romckjen op 6 

mei 1742 in Rinsumageest/Sijbrandahuis. Het echtpaar woonde op het Godloze Tolhuis tussen Rinsumageest en Veenwouden.

Zwaantje is op 31 augustus 1762 geboren in Ee als dochter van de schoolmeester/dorpsrechter Jan Jansz en Gryttje Jans.

(Bron: Lisette Meindersma, Meginhart Services)

2e generatie:

Van de kinderen, drie zonen en drie dochters,  van Pieter en Zwaantje geven alleen de volgenden de naam Meindertsma door:

1. Jan, ( Ee, 1796- Oostrum, 1872), landbouwer in Oostrum, in 1851 getrouwd met Tjitske Martinus Postma(us).

2. Meindert, (Ee, 1802- Niawier, 1861), landbouwer in Ee en Niawier, in 1834 getrouwd met Maaike Eelkes Idsardi en in 1848 

hertrouwd Sibbeltje Folkerts de Boer.

MEINDERTSMA’S  &

door  SAKE  MEINDERSMA  
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PIETERS  BROERS  EN  ZUSTERS  KIEZEN  VOOR  EEN  ANDERE  FAMILIENAAM.
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3e generatie:

Beide kinderen van 1. Jan en Tjitske geven de achternaam door:

1.1.     Pieter,(Oostrum, 1852-Leeuwarden,1936), landbouwer in Oostrum en Hallum, in 1873 getrouwd met Neeltje Rinderts Tolsma.

1.2.   Jan, (Oostrum, 1857- Dokkum,1936), landbouwer in Oostrum, in 1878 getrouwd met Maaike Hania. Jan is begraven in Ee.

Van de 6 kinderen, 1 zoon en 5 dochters , van 2. Meindert en Maaike geeft alleen:

2.1.    Pieter (Ee,1837-Wouterswoude, 1926), landbouwer in Niawier en Wouterswoude, in 1864 getrouwd Jeltje Pieters van der 

          Veen, de naam door. 

2.       Meindert en Sibbeltje krijgen één kind:

2.2.     Sybe (Niawier, 1851- Niawier, 1894), landbouwer in Niawier, in 1874 getrouwd met Baukje Holwerda. Hij geeft de naam door. 

4e generatie:

Met de 4e generatie wordt het aantal naamdragers en -doorgevers fors uitgebreid. Uit onderstaand overzicht blijkt dat 21 

zonen trouwen en de familienaam doorgeven:

1.1.      Pieter Jans en Neeltje Renderts Tolsma krijgen 13 kinderen, 10 zonen en 3 dochters. Door 9 wordt de naam doorgegeven:

1.1.1.  Jan, (Oostrum, 1875- Leeuwarden, 1957), veehouder, trouwt in 1900 met Taetske Hiemstra. Jan woonde in Tergracht en

           is begraven in Wanswerd.

1.1.2.  Rendert, (Hallum,1876- Raard, 1969), trouwt in 1898 met Ytje Reitsma. Veehouder in Raard.

1.1.3.  Andries, (Hallum, 1878- De Cocksdorp,1955), landbouwer, trouwt in 1904 met Jenke Boersma.

1.1.4.  Meindert, (Hallum, Tergracht, 1879- Birdaard, 1976), trouwt in 1914 met Grietje Foppes Oostenbrug. 

1.1.5.  Martinus, (Hallum, 1881- Dokkum, 1967), trouwt (1) in 1906 met Saakje Meindertsma van Oostrum d.v Jan Jans 1.2. Trouwt 

           (2) in 1919 met Jantje Talstra. Martinus is veehouder in Oostrum. Saakje is begraven in Ee, Martinus en Jantje in Aalzum.

1.1.6.  Tjisse, (Hallum, 1882-) trouwt(1) in 1910 met Tolkje Ritskes Bergsma en (2) in 1916 met Geertruida Bottinga, Tjisse is land-

           bouwer in Raard.

1.1.7.  Lieuwe, (Hallum, 1884- Wanswerd, 1969), trouwt in 1908 met Jantje van der Woude. 

1.1.8.    Pieter, (Hallum,1889 – Deersum, 1933), trouwt in 1918 met Dieuwke van der Velde, veehouder in Deersum, begraven in Raard.

1.1.9.    Wopke, ( Hallum,1890- Dokkum, 1975),  trouwt in 1919 met Grietje Leistra. Wopke , landbouwer in Oudwoude, begraven in Ee.

Jan Jans ( 1.2. ) en Maaike Hania krijgen 6 zonen en 5 dochters. De naam wordt door 5 zonen  doorgegeven: 

1.2.1.  Jan, (Oostrum, 1882- Winsum (Gr.),1978), trouwt in 1907 met Korneliske Reitsma.

1.2.2.  Simon, (Oostrum. 1890- Aalzum, 1945), trouwt in 1921 met Trijntje van der Woude. 

1.2.3.  Douwe,  (Oostrum, 1892- Dokkum, 1982), trouwt in 1919 met Neeltje van Dijk. Douwe is landbouwer.

1.2.4.  Martinus, (Oostrum, 1895- Driesum, 1941), trouwt in 1919 met Antje Elzinga.

1.2.5.  Pier, (Oostrum, 1898- Leeuwarden, 1971), trouwt in 1924 met Grietje Elzinga. Veehouder in Hallum.

Pieter Meinderts ( 2.1. ) en Jeltje Pieters van der Veen krijgen 12 zonen en 3 dochters. De volgende 4 geven de naam door:

2.1.1.  Meindert, (Niawier,1865- Huizum, 1950), trouwt in 1890 met Rigtje Koopmans. Meindert is predikant in o.a. Oldekerk.

2.1.2.  Eelke, (Niawier, 1871- Visvliet, 1952), trouwt in 1897 met Yke Theunis Sikma  Landbouwer in Augsbuurt.

2.1.3.  Tjalling, (Wouterwoude, 1881- Baarderadeel, 1963), trouwt in 1908 met Aaltje Raap. Beide begraven in IJlst. Veehouder

           in Hallum.

2.1.4.  Sybe, (Wouterswoude, 1883- Driesum, 1935), trouwt in 1919 met Antje Raap.

2.2.    Sybe en Baukje krijgen 2 zonen en 5 dochters. De zonen geven de naam door:

2.2.1  Eelke, (Niawier, 1883- Hasselt,1973), trouwt in 1908 met Sytske Couperus. Eelke is landbouwer.

2.2.2. Meindert, (Metslawier, 1887- Neuengamme, 1945), trouwt in 1915 met Ienskje Tilma. Meindert is landbouwer.

           Verzetsman in gevangenschap gestorven. Herbegraven in Westerbork.

 

DE  MEINDERTSMA’S  VAN  EE
De familie woonde aanvankelijk in de dorpen 

rond Dokkum. Tegenwoordig wonen ze in geheel 

Nederland met nog steeds een concentratie van 

Meindertsma ’s in en rond Dokkum. Ook in Gronin-

gen wonen veel Meindertsma ’s.

Veel voorkomende voornamen zijn Pieter, Meindert 

en Jan.

BOERDERIJ  VAN  PIETER  MEINDERTS  MEINDERTSMA  IN  EE  

IN  1832:  ROOD  OMKADERD  PERCEEL  ZUIDELIJK  VAN  KERK

NAAR:  HISGIS-FRYSLAN

Ee
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NAZATEN  VAN  MEINDERT  GERRITS
Op 30 december 1811 verklaart  Klaas Jans uit Tietjerk op de Mairie in 

Hardegarijp als familienaam Meindertsma te nemen. Ook zijn kinderen 

Taetske (3 jaar) en Janke (1 jaar) krijgen dan die naam. 

Klaas Jans is getrouwd met Gepke Michiels Fokkema. Na de twee 

hiervoor genoemde kinderen worden nog geboren: Jan (1812- 1885), 

Migchiel, Pietje, Hessel, Piebe, Benjamin (1827-?) en Maaike. Ook die 

worden Meindertsma.

Klaas is een zoon van Jan Meinderts en Teatske Klazes. Jan en Teatske, 

getrouwd 25 mei 1783, wonen in de Kleine Geest onder Tietjerk.  Klaas is 

geboren 10 augustus 1785. Naast Klaas wordt op 11 januari 1790 Taeke 

geboren. Taeke is vermoedelijk jong overleden.

Jan Meinderts is een zoon van Meindert Gerrits en Grietje Beerns 

(Berends). Jan is op 8 april 1753 gedoopt in Oudega(Sm). Naast Jan zijn 

er de volgende kinderen: Gerryt, Gerben, Antje, Anne, Beern en Pytje. 

Voor zover die een familienaam gebruiken is het Steendam of Steindam. 

Alleen Klaas Jans neemt de familienaam Meindertsma. Zijn nazaten 

zullen later vaak de naam Meindersma gebruiken. De zoon Benjamin 

van Klaas emigreert in 1881 met de kinderen Piebe, Ruurdtje en Gepke 

naar de Verenigde Staten. De familie leeft daar verder als Meindersma. 

De zonen van Klaas en Gepke: Jan, Migchiel, Hessel, Piebe en Benjamin 

trouwen allemaal. Hessel blijft kinderloos. De overigen geven de familie-

naam door.

DE  MEINDERTSMA’S  VAN  TIETJERKSTERADIEL
Deze familie Meindertsma die nogal de voornamen Klaas, Michiel en 

Benjamin gebruikt woonde en woont vooral in Tytsjerksteradiel. De  

nazaten in de Verenigde Staten dragen de naam Meindersma.

Uit een familieadvertentie blijkt dat deze familie ook de naam Meinder-

sma gebruikte.

 

wordt vervolgd
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FAMILIEADVERTENTIE IN DE LEEUWADER COURANT BIJ HET 

OVERLIJDEN  VAN KLAAS MICHIELS MEINDERSMA, KLEINZOON

VAN  JAN  KLAZES  MEINDERTSMA,  IN  1886.

  NAAMSAANNEMING  1811 - MAIRIE   HARDEGARIJP

ROOD OMKADERDE PERCELEN ZIJN EIGENDOM VAN KLAAS 

JANS MEINDERSMA IN DE KLEINE GEEST IN 1832.  OOK  BIJ  

HET KADASTER STOND HIJ INGESCHREVEN ALS MEINDERSMA

NAAR:  HISGIS  FRYSLAN

FAMILIEADVERTENTIE IN DE LEEUWADER COURANT BIJ HET 

OVERLIJDEN  VAN ZWAANTJE  JANS  DONGA, ECHTGENOTE  

VAN  PIETER  MEINDERTS  MEINDER(T)SMA,  IN  1857.

( ZIE:  MEINDERTSMA ’S  VAN  EE -  PAGINA  12 )



BIOGRAFISCHE  STUDIE  OVER  JAN  H.  EEKHOUT
Voor een biografisch onderzoek ben ik op zoek naar gegevens van Aaltje 

de Jong. Ze kwam uit Dokkum en is in 1943 in Leeuwarden getrouwd 

met de uit het Zeeuws-Vlaamse Sluis afkomstige schrijver Jan H. Eekhout.

Noch in de familie van Eekhout, noch elders heb ik van Aaltje de Jong 

een foto kunnen vinden. Het vinden van zo’n afbeelding is voor de bio-

grafische studie over de schrijver Eekhout belangrijk, want Aaltje de Jong 

speelt een niet te onderschatten rol in zijn leven. In dit soort gevallen kan 

er een foto zijn in een album van een nakomeling, maar Aaltje de Jong 

had geen kinderen voor zover bekend.

OUDERS  VAN  AALTJE
Aaltje de Jong was de dochter van Antje Kuitert, geboren te Kollumer-

zwaag  op 4 oktober 1881. Deze trouwde te Metslawier op 19 september 

1903 met Johannes de Jong. Voorzover ik kan nagaan gingen ze wonen 

in of bij Dokkum (Betterwird). Aaltje de Jong werd als hun eerste kind 

geboren in Westdongeradeel op 15 maart 1904 en ze overleed in Oost-

burg, eigenlijk Sint Anna ter Muiden, op 5 februari 1957. Ze is begraven 

in Huizum.  Aaltje de Jong is eerst waarschijnlijk dienstmeid geweest. 

Op 4 november 1932 wordt ze ingeschreven in Leeuwarden, in 1934 of 1935 in Groningen. In ieder geval was Aaltje de Jong 

in 1942 - 1943 huishoudster in Groningen bij Eekhout en zijn vrouw, de dichteres Elisabeth Reitsma, èn haar moeder Beitsche 

Reitsma-de Gavere. In juni 1943 kwam het tot een echtscheiding tussen Reitsma en Eekhout. Aaltje de Jong en Jan Eekhout 

trouwden op 23 juni 1943 in Leeuwarden en gingen wonen Voorstreek 89 beneden.

ZUSTERS  KLAASKE,  RUURDTJE  &  SJOUKJE 
Dank zij enige hulp, van onder andere Piet de Haan, weet ik dat Aaltje de Jong enkele zusters had. Zo was er Klaaske de Jong, 

de tweede dochter, geboren in 1905 in Dokkum. Deze is gehuwd geweest met Jacob Toornstra en woonde  in Leeuwarden. 

In 1973 was ze al weduwe, ze overleed, 81 jaar oud in Leeuwarden (op 5 februari1987). Verwanten, mogelijk een zoon en zijn 

vrouw woonden toen in Emmen: A. Toornstra en I. Toornstra-Hainja. 

Ruurdtje de Jong was een andere zuster. Zij was geboren in Aalzum (1909). Zij trouwde met Jan Monsma, een drogist in 

Leeuwarden. In de Friese Koerier van 1972 staat een overlijdensadvertentie van deze Jan Monsma. Hij was de zoon van de 

zogenaamde wonderdokter van de Friese Wouden. Jan Monsma was afkomstig uit Rinsumageest (1911) en hij en Ruurdtje 

Monsma-de Jong kregen een zoon: Jan Oege Monsma (geboren in 1933, Leeuwarden), die eveneens met een De Jong trouw-

de, met ene W. de Jong. Als ik de overlijdensadvertentie van vader en opa Jan Monsma goed interpreteer had het echtpaar 

Jan Oege Monsma en W. de Jong twee zonen Jan en Christiaan. Van hen heb ik geen spoor. Als er een album met familiefoto’s 

(met die van Aaltje de Jong) zou zijn, dan kan die wellicht in deze tak zijn.

Ten slotte had Aaltje de Jong nog een derde zuster, namelijk Sjoukje de Jong, geboren in 1912 in Dokkum. Ze is in Amsterdam 

gaan wonen en getrouwd met B. Koster.

Over het leven van Aaltje de Jong, voordat ze met de schrijver Eekhout 

trouwde, is elke informatie welkom. In het bijzonder een foto waarop ze 

staat.  Wie kan de speurtocht een stapje verder brengen?

15

AALTJE  DE  JONG

OP  ZOEK  NAAR :

door  LO  VAN  DRIEL
               

GRAFSTEEN  AALTJE  DE  JONG  IN  HUIZUM
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SCHRIJVER   JAN  H.  EEKHOUT  -  1900 - 1978

FAMILIE  EEKHOUT  ROND  1920  ( RECHTS  JAN )
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door  PETER  SCHOORSTRA

            
SCHOORSTRA

HERKOMST  VAN  DE  NAAM

IN  TERNAARD  EN  DE  REST  VAN  NEDERLAND
Bij Keizerlijke Decreten van Keizer Napoleon dd. 20 juli 1808, 18 augus-

tus 1811 en 17 mei 1813, waarvan die van 18 augustus voor Friesland 

de belangrijkste was, diende iedere inwoner een familienaam aan te ne-

men, teneinde een Burgerlijke Stand administratie naar Frans voorbeeld 

aan te kunnen leggen.

In Ternaard en in de rest van Nederland werd in november 1811 een 

register van familienamen aangelegd. De inwoners waren verplicht zich 

bij Baljuw te melden en een naam in het register te laten optekenen. 

Met de naam Schoorstra meldden zich:  Gerben Botes en Jan Pieters.

Tot op dat moment was het gebruik dat bij de geboorte van een 

kind de voornaam van de vader werd toegevoegd aan de geboorte-

naam van de boreling. In het dunbevolkte Friesland volstond zulks om 

herkenbaar door het leven te kunnen gaan. Gerben was dus bekend als 

“de zoon van Bote”, terwijl Jan bekend was als “de zoon van Pieter”.

KOMENDE  VAN  HET  SCHOOR
U vindt ze allen terug in de stamboom in het boek ‘ Komende van het 

Schoor….? ’ Hoe kwamen zij aan de naam Schoorstra? Dat was dus het 

op te lossen vraagstuk. Om de keuze van Schoorstra als familienaam te 

achterhalen en te begrijpen, dient men de naam te splitsen in:

SCHOOR =   Een buurtschap, een poldertje, waarin toen 8 boerderijen, gelegen in het noordelijke gedeelte van Ternaard. 

                       Dit buurtschap heette en heet nu nog  ‘It  Skoar’ , het Schoor.

STRA =            De uitgang ‘stra’ omvat meestal en in hoofdzaak topografische begrippen of  aardrijkskundige namen. -stra betekent

                       in Friese namen dan ook meestal “komend van...”  of  “behorend bij...” of “wonend in...” Het is een oudfriese benaming. 

( Bron: Encyclopedie van namen, geschreven door A. Huizinga ). 

De hypothese was dus: Schoorstra betekent: ‘Komend van het Schoor.’ Nu nog het bewijs, dat Gerben en/of Jan ten tijde van hun 

registratie woonachtig waren in het Schoor ofwel op andere wijze een band hadden met deze polder.

KADASTRALE  &  GEOGRAFISCHE SITUATIE
Het Schoor werd begrenst ten westen door wat later genoemd werd de straat Wjuk, ten noorden door de Waddenzee, ten 

oosten door de Koterhuizen - Koterweg en ten zuiden door de ‘Lappen’.  Binnen de grenzen lagen o.a. huisnummers 15, 16a, 

16e, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26 en 40. Uit gegevens van het bevolkingsregister, folio 83, gedateerd 1829, blijkt dat: Jan Pieters, oud 

27 jaar, woonde in huisnummer 18; Pietrikje Jans, oud 46 jaar, woonde in huisnummer 22; nummer 22 ligt nu op Holwertsedijk 

15. In huisnummer 92, nu aan ’t Wjuk 9, woonde toentertijd het gezin Bote Gerbens. Zijn vader Gerben Botes nam zoals gezegd 

de naam Schoorstra aan. 

Het huisnummer 92 heette toen Blauwe Hikke ’t 

Schoor. In huisnummer 122, nu aan ’t Wjuk 28, 

woonde in die tijd Willem Pieters, wiens groot-

vader eveneens de naam Schoorstra aannam. Het 

huis heette toen de Thébus. In 1808 overleed Pieter 

Jans ( zoon van Jan Pieters ). Hij was op dat moment 

‘Guardenier aan het Schoor’. ( Bron: verklaring nr. 51 

dd. 13 september 1834 bij de huwelijksbijlagen van z ’n 

zoon Willem Pieters ).

 HET  SCHOOR  BIJ  TERNAARD   -  DETAIL  WESTDONGERADEEL

WOPKE   EEKHOFF  1853

GEZINSFOTO  VAN  JOHANNES  HENDRIKS  SCHOORSTRA  UIT  

TERNAARD  EN  ZIJN  VROUW  STIJNTJE RUURDS BRAAKSMA

MET  HUN  KINDEREN  AALTJE,  JELTJE,  HENDRIK,  RUURD,  JITZE 

EN  SIPKE,  DIE  HET  HARDE  LEVEN  VAN  DE  TOENMALIGE 

BEVOLKING   ILLUSTREERT



DE  NAAM  VAN  SCHOORSTRA
Dan vinden we de verklaring waarin Jan Pieters de 

familienaam Schoorstra aanneemt. Opgetekend in 

het jaar 1811, waarin tezelfdertijd (waarschijnlijk) zijn 

buurman, Gerben Botes, een identieke verklaring liet 

opmaken. Ook hij wilde voortaan Schoorstra ge-

noemd worden. Ondertekend heeft Gerben Botes 

niet; hij kon namelijk niet schrijven.

Transcriptie:

Voor ons Baljuw benevens het Gemeente Bestuur van 

Westdongeradeel, Kanton Holwerd, Arrondissement 

Leeuwarden, Departement Friesland Gecompareerd 

zijnde Jan Pieters, wonende te Ternaard, heeft dezelve 

verklaard dat hij aanneemt de naam van Schoorstra 

voor familienaam, dat hij heeft het volgende getal zoons 

en dogters, te weten Nanne oud negentien jaren, Jantje 

oud een en twintig jaren, en Vrouwkje oud veertien jar-

en, wonende te Ternaard, en heeft deze met ons vertek-

end den 

 Jan Pitters Scosta  ( =  Jan Pieters Schoorstra )

 R. Posthumus          ( =   Baljum / ambtenaar )

Uit het voorgaande moge blijken, dat het onomstotelijke bewijs voor de hypothese niet geleverd kan worden. Immers de naam 

werd in 1811 aangenomen, terwijl de gegevens uit het Bevolkingsregister uit 1829 stammen. Tòch mag worden aangenomen 

dat, waar zoveel nazaten van de naamgevers in en om ’t Schoor woonden, de band met het buurtschap zeer groot was. Naar 

mijn mening zelfs zo groot, dat mensen hun naam eraan gaven, toen ze dat van Napoleon moesten.

WISHFULL  THINKING
De naamkeuze ligt naar mijn mening dan ook voor de hand. Wellicht is 

dit wishfull thinking, maar omdat ook de (emotionele) band met ’t Schoor 

inderdaad groot was, hebben de buurtjes Gerben Botes en Jan Piet-

ers heel bewust een achternaam gekozen: komende van het Schoor = 

Schoorstra.

De stamboom van Gerben Botes Schoorstra stierf in de twintigste eeuw 

uit door veel kindersterfte, kinderloosheid en het geboren worden van 

veel meisjes. Op 26 mei 1917 kwamen de stambomen van Gerben Botes 

en Jan Pieters in Ternaard bij elkaar door het huwelijk van Gepke Botes 

Schoorstra uit de Gerben Boteslijn en Sape Klazes Schoorstra uit de Jan 

Pieterslijn. 

Conclusie is dat alle Schoorstra ’s in de wereld familie van elkaar zijn en 

alle Schoorstra ’s dus oorspronkelijk komen van het Schoor.
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BET-OVERGROOTOUDERS   HESSEL  JOHANNES  SCHOORSTRA  EN  ZIJN  VROUW 

STIJNTJE  RENZES  VAN  SINDEREN,   POSEREND  OP  HUN  OUDE  DAG  

tijd van burgers en stoommachines

NAAMSAANNEMING  1811  -    TERNAARD   -  MAIRIE   WESTDONGERADEEL
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AAPJES  KIJKEN  MET

OUDTANTE  MATHILDE 
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DE KOFFER VAN MATHILDE

NAAR  ZUID-AFRIKA
Ludwig en Mathilde Bach-Bouta gaan op 25 septem-

ber 1903 met het schip ‘Indirekte’ van Denemarken 

naar Zuid-Afrika. Mathilde is dan 37 jaar. Zij blijven 

daar wonen tot 1908, wanneer ze met een super-

cruise langs de West- en Noord-Afrikaanse kust weer 

even naar Europa gaan. Van deze reis is een heel 

fotoalbum. Met het stoomschip ‘Feldmarschall’ be-

gint de reis in Durban. We zien het gezelschap op 

het dek. Drie avontuurlijke dames, verder heren. De 

meest rechtse is Mathilde; naast haar met bolhoed 

Ludwig.

De eerste excursie is naar de binnenlanden bij de 

Umbolosi River, met een soort open trammetje. Het 

is best spannend om het binnenland in te gaan. Voor 

de zekerheid gaat er ook een geweer mee. Aangeko-

men bij een Zoeloedorp moeten er natuurlijk foto’s 

worden gemaakt. Het is in onze ogen wel een beetje 

genant om te zien dat de mensen van het dorp en 

de bezoekers als geheel verschillende wezens wor-

den neergezet. Als bezoekers van een dierentuin, 

aapjes kijken. 

DE  TIJDSGEEST
Maar dat is juist ook weer het interessante van zo’n 

oud fotoalbum, dat het getuigt van de tijdsgeest. 

Het album laat verder foto’s zien van tussenstops in 

Mozambique, Zanzibar, Dar-es-Salam, Tanga, Mom-

bassa, Aden, Suez en Napels. Twee jaar blijven ze dan 

in Denemarken, onderbroken door een vakantie in 

Noorwegen. 

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...   
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DE  DORPSWAPENS  VAN 
door  RUDOLF  J.  BROERSMA

tekenaar Fryske Rie foar Heraldyk
FOUDGUM  &  HANTUM

FOUDGUM
Net als in het wapen van Brantgum verbeeldt de schuinbalk ook hier 

de weg Holwerd - Dokkum en vormt hij tevens de verwijzing naar het 

voormalige wapen van Westdongeradeel.

De roos komt uit het familiewapen Stenstera (of Stinstra), die 3 zilveren 

rozen op rood voerde. Deze familie bezat een state die ten zuidoosten 

van de terp stond en waar nu een boerderij met die naam staat. De 

zilveren roos uit het familiewapen heeft hier om esthetische redenen 

de schildkleur gekregen, omdat hij anders niet op het gouden veld ge-

plaatst kon worden. Een van de regels in de heraldiek is namelijk dat er 

geen kleur op kleur of metaal op metaal (goud, zilver) wordt toegepast.

De kroontjespen is een verwijzing naar de 

dominee-dichter François Haverschmidt 

(Piet Paaltjens), die hier van 1859 tot 1862 

als predikant stond. In tegenstelling tot 

een penseel, zoals afgebeeld in het wapen 

van Brantgum, wordt de pen omlaag ge-

houden en is dus ook zo afgebeeld. Om 

het wapen qua kleuren niet te veel op dat 

van Brantgum te laten lijken, is de schuin-

balk hier in de tegenkleur uitgevoerd en is 

het schild goud geworden.

De vlag is als gebruikelijk weer een afleiding van het wapen, met weg-

lating van de roos.

HANTUM
Ook van dit wapen valt door de schuindeling te herleiden dat het dorp oor-

spronkelijk in Westdongeradeel heeft gelegen. De kleuren zijn die van het 

Utrechtse Oud-bisdom als verwijzing  naar de oprichting van het altaar in 1335 

in opdracht van dat Bisdom.

De eikel is afkomstig uit het familiewapen Hettinga. Hun wapen toont 3 

gouden eikels in rood. Verschillende generaties van deze familie hebben 

namelijk (tussen 1550 en 1650) de Tjallingastins bewoond, die direct ten noor-

den van de dorpsterp lag ( waar nu het sportveld  ‘ Yn ’e  Bedelte ’  is ).

De penningen verwijzen naar de kerkpatroon St. Nicolaas, waar hij in een van 

de legendes rond deze heilige voorzag in de bruidschat voor de drie dochters 

van een verarmde edelman.  

In de vlag heeft alleen de eikel een plaats gekregen, nu in de juiste kleuren.

FOUDGUM

  HANTUM



FAMILIEDRAMA  IN  MORRA
In het najaar van 1889 voltrok zich een familiedrama in Morra. Jacob 

Harkes Douma, die boerde op ‘Op it Fjild’, een boerderij tussen Morra 

en Metslawier, kreeg een verhouding met de 24-jarige Attje Gaaster-

land, dochter van de kastelein in Morra. Er was echter een probleem: 

Jacob Harkes was op 25 mei 1882 getrouwd met Janke Kornelis Bot-

ma. Zij was voor Jacob Harkes wel een goede partij, maar vermoedelijk 

was het geen huwelijk uit liefde. In boerenkring gold nog steeds ‘jild 

siket jild’. Jacob was kennelijk zo verliefd op Attje geworden dat hij zijn 

Janke, zijn vijf jaar oude dochtertje Tjitske en de boerderij ‘Op it Fjild’, 

waar hij in 1889 op boerde, voor haar in de steek liet. Deze boerderij 

had zijn schoonvader Kornelis Folkerts Botma voor zijn moeder Berber, 

geboren Teerenstra, in 1848 van Juliana Dorothea van Unia, baronesse 

Rengers gekocht. 

Kornelis kocht de boerderij plus bijbehorende gronden voor zijn moeder, 

een vermogende weduwe, samen met zijn vier broers voor fl. 20.588,50. 

De boerderij, ook wel de ‘Botma Pleats’ genoemd, was kennelijk niet in al 

te beste staat, want zij werd in 1858 herbouwd. Op de gedenksteen in 

de muur van het achterhuis staat: “Den 13 April 1858 heeft Berber Kornelis 

Botma / de eerste steen aan dit / voorhuis gelegd / en de 15 Junij / Folkert 

Kornelis Botma / aan de Schuur.”

LIEFDE  OF  EEN  LOSSE  FLIRT?
Jacob Douma koos voor de liefde, liet alles in de steek. Met zijn Attje 

en hun dienstbode Trijntje Martens Rispens, nog geen 19 jaar oud, ver-

trok hij op 25 oktober 1889 via Leeuwarden naar Amerika, een nieuwe 

toekomst tegemoet. 

Opmerkelijk, want voor zijn vertrek had hij samen met zijn vrouw Janke 

nog bij zijn schoonvader Kornelis Folkerts Botma op 6 juli 1889 een hypotheek van fl. 3.500 afgesloten. Speelde Jacob toen al 

met de gedachte om er met Attje vandoor te gaan of was er nog sprake van een losse flirt die in oktober bij toeval ontdekt werd? 

Overigens ging het de boeren en de lokale bevolking als gevolg van de agrarische depressie, die rond 1877 was begonnen en 

tot 1895 duurde, niet voor de wind. Veel boeren en boerenarbeiders trokken met hun gezin naar Amerika en Zuid-Amerika om 

daar een nieuw leven te beginnen. Kennelijk beviel het dienstmeid Trijntje Martens Rispens in Amerika niet, want zij keerde terug 

naar Morra, waar ze op 23 mei 1891 trouwde met de in Lioessens geboren Willem Hoekstra.
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door  HANS  SCHOLTE

            
ONDERZOEK NAAR FEITEN & FICTIE

OPSKUOR  YN  MOARRE

  JACOB HARKES DOUMA  ROND 1879

FOTO  MEJ. C.H. MATHTYSSEN - PHOTOGRAPHE IN LEEUWARDEN
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GEVELSTEEN  IN  DE  BOTMA  PLEATS 
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EIGENERFDE  BOER  HARKE  SJOLLES  DOUMA
De grootouders van Jacob Harkes Douma, aan vaders kant,  woonden in 

Lioessens aan de Doarpsstrjitte, volgens de kadasterkaart uit 1832 per-

ceel nummer 850 /851/852. Zijn grootvader was winkelier, maar noemde 

zich ook koopman. Hier is geen sprake van een aanzienlijk grondbezit 

of vermogen. Zijn zoon Harke Sjolles Douma was een ‘eigenerfde’ boer, 

d.w.z. zijn boerderij en grond waren in eigendom en hij genoot een be-

hoorlijk aanzien. Hij woonde met zijn gezin op de Oldhuistra State, nu 

Skiligerwei nummer 4 in Morra.  

Volgens dezelfde kadasterkaart was deze boerderij in het bezit van 

Nanne Pieters Benthem, een man met een aanzienlijk grondbezit, waar-

onder ook de Oldhuistra State, ook wel de Hooghuystra State genoemd. 

Nanne Pieters vervulde diverse belang-rijke functies, waaronder lid van 

het polderbestuur en accessor, dit was een wethouder, maar destijds ook 

de benaming van een hulp van de voorzitter en een lid van de recht-

bank. Als kerkvoogd genoot hij zeker een groot lokaal aanzien. Nanne 

Pieters Benthem overleed in 1842 in Morra op 80-jarige leeftijd. 

EEN  GEWILDE  PARTIJ
Door het huwelijk van Harkes Sjolles Douma met Saakjen Jacobs Rei-

ding kwam de Oldhuistra State in de familie Douma. Saakjen was een  

dochter van Martha Nannes Benthem, die in 1822 huwde met Jacob 

Jans Reiding, van beroep landbouwer. Hij was in 1798 in Metslawier ge-

boren. Op 3 april 1847 overleed Saakjens moeder Martha Nannes Ben-

them, bijna 40 jaar oud. De 20-jarige Saakjen Jacobs erfde samen met 

haar  broers en zussen via haar moederskant een aanzienlijk vermogen. 

Haar aandeel in de nalatenschap van haar moeder bedroeg blijkens een 

akte van scheiding en deling verleden op 20 maart 1861 fl. 11.290,28. 

Daardoor was zij zeker een zeer gewilde partij geworden! 

Harke Sjolles liet zijn oog op haar vallen en op 25 mei 1849 trouwde hij 

met de toen 22-jarige Saakjen Jacobs Reiding. Omdat Saakjen vermo-

gend was, waren er een dag voor het huwelijk nog huwelijkse voor-

waarden opgesteld. De bruid werd als ‘minderjarig’ bijgestaan door haar 

vader Jacob Jans Reiding. 

Het jonge echtpaar ging op de Oldhuistra State wonen en kreeg drie kin-

deren: twee zoontjes en een dochtertje. Hun eerste kind Jacobs Harkes 

werd op 27 januari 1851 geboren en overleed op ruim 6 jarige leeftijd 

op 22 november 1857. Bijna een jaar later werd op 18 november 1858 

opnieuw een zoontje geboren, wederom Jacobs Harkes genoemd. Hun 

dochtertje kreeg de naam Tietje Harkes Douma (1853 - 1902).
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tijd van burgers en stoommachines

HARKE  SJOLLES  DOUMA  -  1823 - 1896

SAAKJEN  JACOBS  REIDING  -  1827 - 1916
( MET  FLODDERMUTS  ROND  1865 )

GEVELSTEEN  UIT 1875  IN  ACHTERGEVEL  VAN  HET  NA  EEN  

BRAND  HERBOUWDE  OLDHUISTRA  STATE 



DE  WEDUWE  GAASTERLAND
Attje Kornelis Gaasterland werd 2 mei 1864 te 

Brantgum geboren. Vader Kornelis Gaasterland 

was van beroep zelfstandig timmerman. In een 

advertentie uit 1863 zocht hij “ten spoedigste 3 of 

4 timmerknechten”. Op 25-jarige leeftijd trouwde 

Kornelis op 29 oktober 1863 in Ternaard met de 

27-jarige Sijtske Piers de Graaf, die in Hantum was 

geboren. Er was duidelijk haast met dit huwelijk, er 

was een kind op komst. In Brantgum werden drie 

kinderen geboren. In 1870 woonde het gezin nog 

kort in Hantumhuizen, daarna verhuisde het gezin 

met inmiddels vier kinderen naar Sappemeer. Hier 

werden nog eens vier kinderen geboren. Attje ging 

in 1886 in betrekking bij een familie in Beilen. 

Het gezin van Kornelis Gaasterland   keerde in 1887 

terug naar Friesland. Voor fl. 655 kochten zij in Morra 

de herberg van de weduwe Sijds Faber, “op 22 no-

vember 1887 leeg te aanvaarden”. Ruim een half jaar 

later op 24 juni 1888 overleed Kornelis Gaasterland; hij werd 50 jaar. Zijn weduwe die nog zes monden te voeden had, het 

jongste kind Trijntje was net vier jaar oud, nam de herberg over. Haar twee dochters Attje en haar zuster Hiske, net 20 jaar 

geworden, werkten ook mee in de herberg.

APOCRIEFE  BRONNEN
Over de verdwijning van Jacob Harkes Douma met Attje Gaasterland ontstond eind 1889 in Morra  ‘opskuor’.  Reinder Tolsma in 

zijn ‘Pleatsen yn Eastdongeradiel’, uitgegeven in 1989, schreef: “Hiel Moarrre rekke yn ûntsjoer en yn in soarte van folksgerjocht waard 

de boel yn de hergberge koart en klien slein. It kastleinske en har oare dochter binnen Moarre útjage en moatte der nea wer west ha.” 

Dit is niet juist, de herberg is niet het doelwit van vernieling door volkswoede geweest. Dat het zelfs zo erg werd dat de wedu-

we Gaasterland met haar kinderen uit Morra moest vluchten, moet naar het rijk der fabelen verwezen worden. 

Bron van dit verhaal is H. Notenbomer en B. Jansma, ‘Morra, 750 jaar’, uit 1980. Dit is een apocriefe bron, zij berust op een 

verhaal van horen zeggen. Er worden geen bronnen aangevoerd dan alleen het verhaal over een zekere smid Baes Hof en zijn 

zonen: “De greate soannen van baes Hof, de smid, mâlle mannen, namen de foarstap. It doarp roun to heap en de herberch waerd 

bistoarme. Gjin rút bleau der heel en yn’e jachtweide sloegen de lulke Moarsters de boel koart en klien. De widdou en haar jongste 

dochter waerden ta’n it doarp út jage en ha der, nei’t seit, net wer werom west.”

BAES  HOF
Over een smid baes Hof en zijn zonen heb ik met betrekking tot het ‘opskuor’ niets kunnen vinden. Wel vond ik een andere 

smid een zekere Gerrit G. van der Veer, die voor fl. 100  “een goedbeklante” smederij aan de Grintweg in de Buoren van Morra 

huurde. Gerrit G. van de Veer was op 30 augustus 1884 getrouwd met de op 16 april 1859 geboren Lioessense Aafke Dijkstra. 

Zij was de enige dochter van Thijs Minnes Dijkstra die weer getrouwd was met Baukje Hendriks Elzenga.  Het echtpaar kreeg 

zes kinderen, een dochter Aafke en vijf  zonen. 

Ten tijde van het  ‘opskuor’  in 1889 was Gerrit van der Veer smid in Morra, hij overleed aldaar op 27 mei 1891. Voor zover ik heb 

kunnen nagaan heeft hij niets van doen gehad met het ‘opskuor’. Uit zijn huwelijk met Aafke Dijkstra werden drie dochters en 

twee zonen geboren. Na Gerrits dood zette Aafke de smederij voort. In 

de Leeuwarder Courant plaatste zij een aantal advertenties, de laatste 

op 9 februari 1894 waarin zij om een smidsknecht vroeg. Hierin zocht 

Aafke “op 12 mei a.s. een meestersmidsknecht, aanbieding het liefst in per-

soon.” Roelof Hof, 27 jaar oud, geboren te Steenwijkerwold en op dat 

moment in Idskenhuizen verblijvend reageerde op de advertentie. 

Het klikte kennelijk aan beide kanten zo goed dat Roelof zich op 11 

april 1895 in Morra vestigde. Kort daarop op 9 mei 1895 hertrouwde 

Aafke Dijkstra, weduwe van Gerrit G. van de Veer, met de 9 jaar jongere Roelof Hof. Over Roelof Hof’s vader Bart Hof (Baes 

Hof ? ) heb ik weinig kunnen vinden dan alleen dat hij in 1839 in Steenwijkerwold is geboren en aldaar in 1910 is overleden.

Direct na de vlucht van het verliefde stel bood de weduwe K. Gaasterland de herberg plus ‘huizinge’ etc. via notaris Feenstra 

te Metslawier te koop aan. Het hoogste bod op 12 december 1889 bedroeg fl. 671, iets meer dan ervoor betaald was. J. van 

de Veen, wijnhandelaar uit Dokkum, kocht de herberg. Een maand na aankoop bood Van de Veen de herberg met vergun-

ning te huur aan, omschreven als: “beklant en staande op de besten stand in de Buren van Morra, desverkiezende direct te huur.”
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VOORMALIGE  KROEG  EN  HERBERG  IN  MORRA

LEEUWARDER  COURANT  9  FEBRUARI  1894



GERECHTELIJKE  BRONNEN
Uiteraard heb ik ook de gerechtelijke bronnen bestudeerd, maar voor het smeuïge verhaal van H. Notenbomer en B. Jansma is 

geen enkele grond te vinden. Wel was er in december 1888 een paar keer trammelant in de herberg. Zo kreeg op 9 december 

de in Lioessens geboren 18-jarige bakkersknecht Meindert Eizinga uit Westergeest het in de herberg aan de stok met andere 

cafégangers. Er vielen rake klappen over en weer, er werd met meubilair gegooid. Het was zo erg dat veldwachter L. Bijlsma er 

aan te pas moest komen. Hij werd zelfs door Eizinga met een mes bedreigd toen hij hem de herberg probeerde uit te werken. 

Beklaagde erkende alles behalve de bedreiging. Meindert Eizinga werd tot 5 dagen gevangenisstraf veroordeeld, maar er was 

14 dagen geëist.

Twee weken later, kort voor Kerst, was het weer raak. Toen sloeg een aantal jonge mannen o.l.v. W. van der Woude, koopman 

uit Morra, bij de weduwe een paar ruiten van de herberg in. Het café was inmiddels gesloten, maar de mannen wilden opnieuw 

naar binnen voor meer drank. Toen dat door de weduwe geweigerd werd, sloeg Van der Woude twee ruiten in. In beide geval-

len speelde drank een belangrijke rol. Drank vloeide rijkelijk, de herbergier verdiende daar zijn boterham aan. Herbergen waren 

nu eenmaal geen gelegenheden waar men bijeenkwam om te bidden. Ook uit vergelijkbare rechtbankverslagen blijkt dat 

het er in en om een herberg nogal ruig aan toe kon gaan, er werd vaak gevochten, er sneuvelden nog wel eens ruiten. Uit de 

processtukken blijkt ook niet dat de vernielingen en de gewelddadigheden tegen de weduwe Gaasterland persoonlijk gericht 

waren. Verdachten konden zich trouwens van het voorval niet veel meer herinneren, ze waren behoorlijk dronken geweest. 

Overeenkomstig de eis van 7 dagen gevangenisstraf werd Van der Woude door de rechtbank veroordeeld.

NAAR  AMERIKA
Sijtske Piers de Graaf, de weduwe K. Gaasterland, verliet Morra vermoedelijk eind januari 1890. Het gezin woonde nog tot 

februari 1891 in haar geboortedorp Hantum-Hantumhuizen. Daarna vertrok de Sijtske de Graaf op 14 februari 1891 met haar 

vier kinderen naar Amerika om een nieuw leven op te bouwen. Haar dochter Hiske emigreerde ruim twee jaar later in 1893 

naar Amerika. Daar trouwde ze op 28 juli 1893 met Hendrik Jan Greve. Haar andere dochter Adriaantje, die op 19-jarige 

leeftijd in 1884 in Sappemeer met Mattheus van Looij was getrouwd, vertrok in 1905 van Rotterdam met haar zes kinderen 

op de Statendam naar Amerika. De familie van Looij kwam op 20 mei 1905 op Ellis Island aan. De opgegeven eindbestem-

ming was Clara City, Minnesota, waar inmiddels haar zuster Hiske en haar man woonden. Adriaantje overleed in 1958 op 

94-jarige leeftijd in Milwaukee, waar ze sinds 1940 woonde. Over de weduwe S. Gaasterland-de Graaf is niet veel meer be-

kend; zij overleed in 1926 in Stoneham, Minnesota, en werd 89 jaar.
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KWAADWILLIGE VERLATING
Kornelis Folkerts Botma zat duidelijk met de hele gebeurtenis van zijn overspelige schoonzoon in zijn maag. Hij reageerde snel: 

op 18 februari 1890 verkocht hij ‘Op ’t Fjild’ voor fl. 60.000 aan zijn broer Eesge Folkerts Botma. Janke kon op de boerderij bli-

jven wonen. Op 1 april 1890 verkocht zij via notaris Feenstra ‘roerende goederen’. De opbrengst was aanzienlijk, namelijk fl. 2.471, 

waarmee ze in ieder geval voorlopig mee vooruit kon. Voor Janke die er nu alleen voor stond, braken moeilijke tijden aan. Zij 

bleef met haar dochtertje Tjitske alleen op de boerderij achter. Met de knecht Ruurd Brand Boltjes, die “in soarte bedriuwlieder” 

werd, runde zij de boerderij. Ruurd Brand die uit Lioessens kwam, was getrouwd met de Lioessense Baukje Alzum. Ruurd zag 

waarschijnlijk weinig toekomst als knecht op de boerderij bij Janke, want hij vertrok op 15 mei 1893 met zijn vrouw Baukje 

en dochtertje Ella met onbekende bestemming naar Amerika om daar 

zijn geluk als boer te zoeken. Hoe het hen verder is vergaan, is niet be-

kend. Baukje overleed in 1941, Ruurd twee jaar later. Beiden zijn op het 

Friesland Cemetery in Columbia begraven. 

Age Tjerks van der Wagen heeft tot 1898 nog de plaats van Ruurd 

ingenomen, maar dat was kennelijk ook geen succes. Was het Janke 

allemaal te veel geworden, had haar gezondheid onder de  affaire 

geleden? In ieder geval besloot ze te stoppen als ‘landbouwerse’. 

Notaris Feenstra bood de ‘Zathe en Landen’ voor zes jaar te huur aan, in 

te gaan op 12 mei 1899. Het betrof “een boerenhuizinge en schuur met 

lijtshuis, Hornleger - letterlijk een stal voor beesten met horens -, Hovige en 

Plantage staande en gelegen aan den Vaart en aan den Grintweg in de 

Buurt van Morra, benevens een daarbij gelegen kamp, greidland en zes stuk-

ken uitmuntend bouwland, te samen ruim 9 hectaren.”  Verder werden er 

nog een eenentwintig percelen vruchtbaar bouw - en greidland te huur 

aangeboden. Het economisch tij was inmiddels gekeerd en een huur-

der werd snel gevonden. Klaas Klazes Osinga werd de eerste huurboer 

van ‘Op ’t Fjild’.  

Hoe ging het verder met Janke Botma? Zij liet op 9 augustus 1895 

Jacob Harkes dagvaarden en diende bij de rechtbank in Leeuwarden 

een verzoek tot echtscheiding in. Jacob, wiens  woonplaats niet be-

kend was, moest op donderdag 17 oktober ter rechtszitting verschijnen, 

maar kwam niet opdagen, omdat hij in Amerika zat. Het huwelijk werd 

op 31 oktober 1895 op grond van kwaadwillige verlating ontbonden.
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LEEUWARDER  COURANT -  DECEMBER  1888
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DOOD  DOOR  SCHULD
Jacob, die bij aankomst in Amerika de naam Jacob De Lang(e) had 

aangenomen, trouwde kort daarna op 7 november 1895 in Pipestone 

Village met Attje Gaasterland. 

Bijna een jaar later sloeg het noodlot toe bij de brug naar de boerderij 

aan de Skyligerwei 4. Er ontstond op dinsdagavond 20 oktober 1896 

een woordenwisseling tussen Harke Sjolles Douma en een passerende 

dorpsgenoot. Deze ging vermoedelijk over de nog vers in het geheugen 

liggende scheiding van zijn zoon Jacob en schoondochter Janke Botma. 

De gemoederen raakten verhit, mogelijk was er drank in het spel. Er 

ontstond een handgemeen, er vielen rake klappen, de 76- jarige Harke 

Sjolles belandde bij de brug in het water en verdronk. De man die Sjolles 

dood veroorzaakt had, zou uit wroeging over zijn daad, zo mij verteld 

is, zelfmoord hebben gepleegd. In formele zin was er sprake van dood 

door schuld.

Bij het overlijden van Harke Sjolles bedroeg, volgens de boedelscheiding op 13 december 1897, de totale waarde van zijn 

erfenis fl. 68.456. Een aanzienlijk bedrag voor die tijd. Op dezelfde dag verkocht zijn weduwe Saakjen Jacobs Reiding voor 

fl. 17.697,00 uit dezelfde boedel een boerenhuis ( Oldhuistra State ), bouw- en greidland te Morra en Lioessens aan haar dochter 

Tietje Harkes Douma en haar man Pieter Piers Bosch, die in Aalzum woonden. 

In de boedelscheiding wordt Jacob Harkes niet als erfgenaam genoemd. Moeder Saakje Jacobs ging in Aalsum wonen en over-

leed daar op hoge leeftijd, zij werd 89 jaar. Hierboven een foto en een  familiefoto uit ca. 1908 in bezit van de familie Dantuma.

GEWEIGERDE  KOP  EN  SCHOTEL
Jacob Harkes Douma keerde nog terug naar Morra om wat zaken te regelen. Op 26 november 1896 tekende Jacob Harkes 

Douma bij notaris Feenstra te Metslawier een algehele volmacht, waarin hij zijn oom Durk Jacobs Reiding volmacht gaf om 

al zijn materiële belangen te behartigen. Bij latere boedelscheidingen treedt zijn oom dan ook namens hem op. Jacob heeft 

nog geprobeerd contact te leggen met Janke om zijn dochtertje Tjitske te bezoeken maar dat werd door zijn schoonfamilie

verhinderd. Jacob had voor zijn dochtertje een kop-

en-schotel meegenomen. Volgens overlevering 

zou zijn schoonvader hem met een geweer opge-

wacht en bedreigd hebben. Het is begrijpelijk dat 

een bezoek niet op prijs werd gesteld, het kop-en-

schoteltje werd dan ook niet aanvaard. Via Jacobs 

zuster Tietje Harkes Douma is het in het bezit 

gekomen van haar achterkleindochter mevrouw 

Hanneke Dantuma. Op 14 juli 1903 overleed Janke 

Botma, 41 jaar oud, ’gescheiden’, zoals in de overlij-

densakte vermeld staat. Ruim drie jaar later op 22 

oktober 1906 stierf haar dochter Tjitske, nog maar 22 

jaar oud. Tjitske die aan een ‘zwak hart’ leed, had op 

29 augustus 1905, ruim een jaar voor haar overlijden, 

bij notaris J. Feenstra, een testament op laten maken.

SAAKJEN  JACOBS  REIDING  

FAMILIE  BOSCH  IN  AALSUM  ROND  1908LEEUWARDER  COURANT  22  OKTOBER  1896

STILLE  GETUIGE  VAN  EEN  FAMILIEDRAMA  
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GEEN  DUIDELIJK  ANTWOORD
Hoe verging het Jacob in Amerika? Als boer, saloonkeeper en arbeider ging hij in Minnesota, waar veel emigranten naar toe 

trokken, aan de slag om zijn brood te verdienen. In 1914 stond hij ingeschreven in het plaatsje Raymond Minnesota. Waar 

hij na 1914 is gebleven en wanneer hij is overleden, heb ik niet kunnen vinden. In de latere volkstellingen en in de index van 

overleden personen komt zijn naam de Lange niet meer voor. Begin augustus 1916 werd Attje met psychische problemen in 

het Saint Peter State Hospital in Nicollet County, Minnesota opgenomen. Al in 1905 zou zij met psychische problemen tijdelijk 

opgenomen zijn geweest. Wat de oorzaak van haar psychische problemen was is niet bekend. Waren er spanningen in het hu-

welijk?  Had het huwelijk dat kinderloos was gebleven niet gebracht wat zij ervan verwacht had en leed Attje daaronder? Was 

Jacob er met een andere vrouw vandoor gegaan en heeft hij toen weer een andere naam aangenomen? 

Op al die vragen heb ik geen duidelijk antwoord gevonden. Attje Gaasterland werd ruim 35 jaar lang tot haar overlijden op 25 

mei 1953 in het Saint Peter State Hospital, een voor zijn tijd modern krankzinnigengesticht, verpleegd. Aan het eind van haar 

lange leven, zij werd 89 jaar, was zij ook nog dement. Bij de aangifte van haar overlijden staat ‘Weduwe’. Kennelijk was het niet 

bekend wat er met haar man gebeurd was. Omdat er geen nabestaanden waren die haar lichaam opeisten, werd Attje op het 

bij het hospitaal behorende kerkhof begraven. Een eenvoudig, klein grafsteentje ligt op haar graf.

TOT  SLOT
De hele affaire was een zeer ingrijpende gebeurtenis die diep ingreep in de lokale familieverhoudingen, mede omdat boeren-

families economisch met elkaar verbonden waren. In een kleine dorpsgemeenschap  blijven dit soort dramatische gebeurte-

nissen nog lang  hangen. 

De ouders van Jacob Harkes Douma zullen zeker op het gedrag van hun zoon zijn aangesproken en aangekeken, met alle 

gevolgen van dien. De verdwijning en alles daarom heen zal nog lange tijd het onderwerp van gesprek in Morra en omgeving 

zijn geweest. De affaire heeft geleid tot allerlei verhalen die een eigen leven zijn gaan leiden, zoals het verhaal van H. Noten-

bomer en B. Jansma, door Reinder Tolsma als bron gebruikt. Er is zeker in Morra ‘opskuor’ geweest, daar bestaat geen twijfel 

over, maar de inwoners van Morra hebben geen volksgericht gehouden waardoor de weduwe met haar kinderen moest 

vluchten. Ook is er geen bewijs dat de herberg kort en klein is geslagen. Vermoedelijk kozen de inwoners partij voor Janke 

Botma, het slachtoffer en mogelijk tegen de ouders van Jacob Harkes. De weduwe Sytske Gaasterland moest het gelag betalen 

voor de verhouding van haar dochter met Jacob Douma maar of zij daar erg mee zat, is en blijft de vraag.

SAINT  PETER  STATE  INSANE  HOSPITAL  -  1874

De auteur heeft correspondentie en gesprekken gevoerd met Doede Douma, Metslawier, Hanneke Dantuma, Gronin-

gen, en Tjerk Dantuma, Burgum, achter- en achterkleinkind van Tietje Harkes Douma en Pieter Piers Bosch. Zij hebben 

het manuscript gelezen, dat ik, daar waar nodig, heb aangepast. Doede wees mij er nog op dat er in 1895 een Roelof Hof 

in Morra woonde. Tjerk was behulpzaam bij de testamenten, Hanneke en Tjerk wezen nog op een aantal berichten in de 

Willmar Tribune. De familiefoto’s zijn afkomstig uit het archief van Doede Douma en dat van Hanneke Dantuma.

BRONNEN
- Diverse genealogische internetsites.

- Genealogische databases van TRESOAR.

- Digitale  krantenarchieven waaronder Leeuwarder Courant. 

- B. Jansma, H. Notenbomer, Morra, een dorp in Oostdongeradeel, 750 jaar (1980).

- R. Tolsma, Pleatsen yn Eastdongeradiel, uitgegeven door de Friese Maatschappij van Landbouw (1989).

GRAFSTEEN  ATTJE  GAASTERLAND

ROUWADVERTENTIE  OKTOBER  1906
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door  JAN  DOUWES  ISEMA                                       

SPEURWERK  NAAR  EEN  SCHILDERIJ
Het was in 1972 dat ik mij met vol enthousiasme 

stortte in het verzamelen van beeldmateriaal over 

de familie. Genealogisch onderzoek mag dan zijn 

charme hebben, het wordt pas echt interessant 

wanneer dit kan worden aangevuld met beeldma-

teriaal. Zo was er die oudtante, die de naam Ellens 

liet vallen als een mogelijkheid voor het gevraagde 

beeldmateriaal. Dan terug naar het genealogisch 

onderzoek om nazaten Ellens te vinden, met hun 

huidige verblijfplaats. In 1972 kon dat gewoon wor-

den opgevraagd bij een gemeente, tegenwoordig 

worden levende personen afgeschermd door een 

‘Wet op de Privacy’ en moet je hemel en aarde be-

wegen om achter het nieuwe adres van je naaste 

familie te komen.  Toen viel dat dus mee en zo kwam 

ik op het spoor van meneer Ellens in Velp die een 

oud familieschilderij in zijn bezit zou hebben. We 

maken een keurige afspraak en inderdaad vond ik in 

de  studeerkamer het betreffende schilderij.

Het moet een voorvader Douwes met echtgenote voorstellen werd mij verteld. Wie de afgebeelde kinderen waren, was niet 

duidelijk en er aan komen was al helemaal taboe; de familie Ellens is zuinig op zijn erfstukken, ook al hebben die met de familie 

Ellens niets meer te maken.  Het enige wat ik kon doen, was een (toen nog zwart-wit) foto maken. Voor de ‘familiekroniek’ had 

ik in elk geval een afbeelding van het echtpaar Douwes-Andreae en dat was al grote winst. Maar het schilderij bleef keurig aan 

de muur en over familiezaken werd niet gesproken.

TERUG  IN  DE  FAMILIE !
Een hele generatie later zit het mij toch dwars dat, wat in de familie had moeten blijven, nu misschien in de container belandt 

wegens gebrek aan belangstelling. Dus ook nu weer een speurtocht naar die ene nazaat Ellens, die mogelijk het schilderij in 

bezit heeft en dan stuit je dus op het verschijnsel van ‘nog levende personen’, waarover geen mededelingen mogen worden 

gedaan vanwege diezelfde wet. Nou en daar moet je bij mij vooral niet mee aankomen, dus je doet je voor als een notaris in 

Zuid-Frankrijk, die ten behoeve van een erfenis... enzovoort. Zo schieten we op en ik voel mij allerminst schuldig door de ge-

bruikte truc. Het betreft immers familie in rechte lijn? De huidige eigenaar heeft een probleem. Op zijn oude dag is hij verhuisd 

naar Amsterdam en daar heeft nazaat Noël Ellens een prettige, maar wel kleinere woning. Eigenlijk geen plaats voor het schil-

derij. Zoon Aucke Douwes Isema er op afgestuurd en het lukt hem (vanwege die kleinere woning), het schilderij tegen een 

aanzienlijk bedrag terug te kopen. Terug in de familie! En dan beginnen de speculaties over de beide afgebeelde kinderen…

EEN  VRUCHTBAAR  HUWELIJK
Hoe ging dat vroeger? Er werd in de familie een schilderij gemaakt van 

één mijner voorvaderen met zijn gezin. Het betreft de predikant  Ds. drs. 

Jan Douwes, die leefde van 23 april 1816  tot 7 oktober 1888, theoloog en 

doctorandus in de Letteren. 

Hij trad op 8 juli 1841 te Zwaagwesteinde in het huwelijk met Anna 

Elisabeth Andreae ( 25 mei 1819 - 2 juni 1862 ). Zij was de dochter 

van een bekend apotheker uit Dokkum. Dit huwelijk was vruchtbaar en 

kende de volgende kinderen:

Johanna Elisabeth ( 16 juni 1842   -   27 okt.  1855 )

Henrica Everharda ( 21 okt. 1844   -   5   april 1872 )

Anna Elisabeth  (  3  nov. 1846  -   2   juni  1865 )

Julia Aleida  ( 21 jan. 1849   -   10 mei  1913 )

Jan   ( 20 sept 1853  -   27 sept. 1937)

Hendrik Julius André ( 18 jan. 1858   -   6   april 1933 )

DS.  JAN  DOUWES’  GEZIN

FAMILIESCHILDERIJ  VAN  
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DE  ZWART-WIT  FOTO  UIT   1972
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EEN  LEVENSBERICHT
Een levensbericht van Ds. drs. Jan Douwes is weer-

gegeven in de levensberichten van de Maatschappij 

der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1888-1889. 

Jan Douwes, die op 23 april 1816 werd geboren, 

ging in 1827 op 11-jarige leeftijd naar de tweede klas 

van het Gymnasium. Juli 1830, pas 14 jaar oud, werd 

hij als primus summa cum laude tot student gepro-

moveerd. Te jong voor de Academie, bleef hij lid 

van het collegium en was later president der theo-

logische faculteit. Als doctorandus in de theologie 

en de letteren heeft hij in 1838 Utrecht verlaten. 

Op het schilderij zien we - behalve het echtpaar - 

slechts twee kinderen afgebeeld, terwijl bekend is 

dat het echtpaar zes kinderen heeft gehad. Hier zijn 

dus de beide oudste kinderen afgebeeld, de meisjes 

Johanna en Henrica. We missen de baby Anna, ge-

boren in november 1846, waaruit op te maken valt, 

dat het schilderij vóór die datum zal zijn vervaardigd. 

De moeder was toen al in verwachting van Anna, maar daar valt op de prent niets van te zien. Het schilderij kan dus in alle 

redelijkheid gedateerd worden op augustus of september 1846. 

Het schilderij toont de oudste dochter Johanna Elisabeth Douwes die het prentenboek in de hand heeft en opkijkt naar haar 

vader. Johanna was geboren op 16 juni 1842 en overleed op jonge leeftijd op 27 oktober 1855 te Leens. Moeder draagt op haar 

arm Henrica Everharda Douwes, geboren op 21 oktober 1844 en overleden te Leens op 5 april 1872. 

TWEEDE  HUWELIJK
Mijn overgrootvader Douwes is gezeten op een stoel, die later inten-

sief werd gebruikt door Hendrik Julius André Douwes, de zoon uit 

zijn tweede huwelijk met Albertha Arnolda Catharina Hugenholtz 

(geboren 28 juli 1826 en overleden op 17 april 1903). Zijn vrouw Anna 

Elisabeth Andreae overleed namelijk in 1862. Toen de predikant met een 

vijftal kinderen alleen stond, heeft Albertha Hugenholtz zich niet alleen 

over de man, maar zeker ook over zijn kinderen ontfermd.

Het jongste meisje van het schilderij overleed helaas in 1872. Dat was 

acht jaar nadat Jan Douwes met Albertha was hertrouwd. Een schilderij 

met twee overleden dochtertjes daarop dus. Juliana Aleide Douwes 

(vierde kind uit het eerste huwelijk) huwde op 30 juni 1873 met de vijf 

jaar oudere predikant Ds. Willem Ellens (12 augustus 1844 - 10 mei 

1913). Zij zou na het overlijden van haar vader dit schilderij van haar ouders en de beide overleden zusjes dan ook claimen en 

zo verdween het familiestuk al na één generatie uit de familie. Daarmee ook de stoel, waarop de predikant was gezeten ten 

tijde dat het schilderij werd gemaakt, en een zeer waardevolle klok die de studeerkameer op pompeuze console sierde. 

DE  SCHILDER:  DOUWE  HANSMA?
Die studeerkamer was naar onze begrippen zeker een donker hol, waarin zwart en pluche de boventoon voerden. De schilder 

heeft heel kies met een wat donker palet aansluiting gezocht aan dit interieur.

We kunnen ons afvragen wie de schilder kan zijn geweest. Uit het boek ‘Geschiedenis van Dokkum -  Hart van noordelijk Oostergo’ 

van de hand van Meindert Schroor, haal ik een vergelijkbaar familieportret, geschilderd door de Dokkumer schilder Douwe 

Hansma, die leefde van 1812 tot 1891. De schoonvader van Jan Douwes, de apotheker Andreae, zal de schilder zeker goed 

hebben gekend en wellicht ook als schilder voor het familieportret hebben aanbevolen, misschien zelfs aan het jonge gezin 

cadeau gedaan. Wanneer we een vergelijking met beide prenten maken, dan valt direct op de houding van de beide meisjes  

-  een opengeslagen boek waarop de hand ligt en het opzien naar één van de ouders. Een duidelijk verschil is het palet, donker 

van toon in het geval van de familie Douwes, vrolijk en licht van toon in het geval van het familietafereeltje. Onmiskenbaar 

beide schilderijen van de hand van Douwe Hansma die op dat moment in Dokkum verbleef.

JAN  DOUWES  YSEMA 
1816 - 1888
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tijd van burgers en stoommachines

ALBERTHA  HUGENHOLZ
1826 - 1903  

DOUWE  HANSMA:  FAMILIETAFEREELTJE   -   FRIES  MUSEUM



DAAR  BEN  IK  WEER!
Als rasechte Fries ben ik, zoals het hoort, geboren in Tietjerksteradiel. 

Dat heeft mij een ‘Paspoart foar Fryslân’ opgeleverd, waaraan ik vooral in 

mijn huidige woonland Frankrijk veel plezier beleef, omdat deze dubbele

nationaliteit niet altijd op de juiste waarde wordt ingeschat. Maar laat 

ik het hebben over mijn vader Jan Douwes, (1900-1976) ook een echte 

Fries die als predikant na de gemeenten Minnertsga en Haulerwijk uit-

eindelijk voor Oostermeer moest kiezen om mijn geboorte in Tietjerkste-

radiel mogelijk te maken.

Ook zijn vader (mijn grootvader) Petrus A.C. Douwes (1871-1935) was de

familietraditie trouw en dus predikant. Zijn vader (mijn overgrootvader, 

naar hem ben ik vernoemd), Jan Douwes Ysema was predikant te Leens. 

Niet direct een Friese gemeente, maar toch wel keurig in Noordoost-

Nederland gesitueerd. Een predikant uit één stuk, rechtschapen in de leer 

wat niet anders verwacht mocht worden door het kerkvolk. Bovendien 

was hij afgestudeerd in twee richtingen, zowel in de theologie als in de 

letteren. Ook zijn vader (mijn bet-overgrootvader) Jan Douwes Ysema 

(1792 - 1867) was - hoe raadt u het - hervormd predikant.

Mijn overgrootvader Jan Douwes Ysema (1816-1888) wist zich ge-

dragen door de gemeente Leens, waar hij ook is overleden. Dat doo-

dgaan scheen hem nogal wat moeite te hebben gekost. Toen de kist 

was neergelaten en de aanwezigen devoot een schepje zand daarop 

wilden strooien, hoorden allen geklop uit de kist. Toen de kist haastig 

werd geopend, kwam de predikant overeind met de woorden: “Daar ben 

ik weer!” Laten we het houden op een bijna-doodervaring. Veel later heeft 

hij de dood toch serieus genomen en is in 1888 in vrede heengegaan. 

TALE  KANAÄNS
Begin 1800, toen het predikantendom zich in onze familie aandiende, bestond er een streng geloof in de Heer. Gemeenteleden 

dienden daarvan vooral doordrongen te zijn. De voornaamste taak van een predikant was om via de kansel gemeenteleden 

normen en waarden bij te brengen, gekoppeld aan een diep ontzag voor de Here God. Ook mijn bet-overgrootvader was 

streng in de leer. In het jaar 1815 beklom hij de kansel. Dat was in de gemeente Gandersum. Na een periode te hebben gestaan 

in Surhuisterveen werd hij leraar Gods te Wetsens.
 
Het waren barre tijden met een ernstig christelijk 

geloof. Onze predikant wist daarvan mee te praten. 

Zijn taak was een voorlichtende naar zijn gemeente 

toe, die naast het Fries het Algemeen Beschaafd 

Nederlands alleen via de kerk konden opdoen door 

middel van de tale Kanaäns, de woordkeus uit de 

Statenvertaling van de Dordtse synode uit 1618. 

Het was aan de predikant om de gemeente te 

bombarderen met deze kerktaal, zoals die opklonk 

uit de in elke protestantse kerk voor handen zijnde 

Staten Bijbel. Dat voorgaan in de gemeente deden 

alle predikanten in de familie met verve. Vergis je 

niet, een dienst van mijn bet-overgrootvader kon 

soms uitlopen tot drie uur. 

REALISTISCHE  PREKEN
De preken van mijn voorvaderen waren zeer rea-

listisch. Zo preekte Ds. Jan Douwes Ysema in 1842 

tijdens een vliegende storm over de blinde Simson, 

die de pilaren van de Filistijnse tempel naar elkaar 

toe trok, zodat de tempel instortte. Op datzelfde 

ogenblik gebeurde dat ook met de toren van de kerk van de gemeente Wetsens. Veel consternatie; gelukkig geen gewonden. 

Wel waren er gelovigen die hier in een oordeel van God zagen: de dominee preekte te realistisch! De kerk moest het voortaan 

zonder toren doen. Maar de dominee behield zijn vuur voor een realistische verkondiging.

Toegegeven, een prent van de kerk uit 1723 laat ons een bouwkundig wiebelig torentje zien. Voor een blikseminslag een koud 

kunstje, dat bouwwerk te doen instorten. De predikant bleef overtuigd van de juistheid van zijn prediking. Hijzelf, de gelovigen en 

zijn kerk waren immers gespaard, terwijl het teken Gods aan duidelijkheid toch niets te wensen overliet… 

Dat bleef zo tot en met mijn vader, de predikant uit Oostermeer, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het zuiden des lands zijn 

gelovigen de juiste weg mocht wijzen.
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SINT  VITUSKERK  VAN  WETSENS  -  J. STELLINGWERF  1723  ( FRIES  MUSEUM )
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DS.  DRS.  JAN  DOUWES  YSEMA 
1816 - 1888
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DE  BIJZONDERE  FETZESCHOOL
Dokkum, 24 september 1903. Eindelijk was het 

zover, de opening van de school Christelijke school 

op de Fetze, later in de volksmond de Fetzeschool 

geheten. Ooit huisvestte het gebouw een Vrijmetse-

laarsloge, later sociëteit De Harmonie en dan nu een 

Bijzondere Lagere School. Hoofd van de school was 

sinds 1886 Gradus Frederik Wamelink. 

Twee jaar na de ingebruikneming krijgen o.a. de 

privaten een opknapbeurt. De tonneurs van de ge-

meente reiniging kunnen daarna echt aan de bak, of 

te wel aan de regenbak...

SCHANDE !
De kranten spraken er schande van. Leeuwarder Courant, Algemeen 

Handelsblad, De Nieuwe Tilburgse en zelf emigranten in de V.S. konden 

via het Sioux Center Nieuwsblad kennis nemen  van deze treurige gang van zaken. Meester Wamelink had echter al geruime 

tijd het vermoeden dat het tonnen legen niet ging zoals het moest. Op de dag dat de tonnen weer geleegd zouden worden 

stelde hij zich in één van de lokalen verdekt op. In de hoek van het plein zat een waterput met een houten deksel. Meester zag 

dat de tonneur het deksel optilde om de privaatton in waterput legen en greep in.

Mede in het belang van de werkman werd besloten om voorval wel te rapporteren, maar er verder geen ruchtbaarheid aan te 

geven. Het lekte echter uit en zoals vermeld, de kranten stonden er vol van. Na een kort onderzoek bleek het allemaal wel mee 

te vallen. In de bewuste put liep het water van twee daken en het schoolplein. De put was echter al ruim vier jaar buiten ge-

bruik. Een andere put op het plein zorgde voor het drink en waswater.  Vreemd genoeg is er geen vermelding van het voorval 

in het notulenboek van het bestuur. En de Fetzeschool? Die is tot 1 februari 1979 in gebruik geweest.

NOOT
Gradus Frederik Wamelink werd geboren op 28 januari 1847 te Lichten-

voorde. Op 31 mei 1871 te Zutphen gehuwd met Johanna Catharina 

de Vries. Installatie als hoofd op der school 31 augustus 1886. Ontslag 

per 1 april 1912. In het jubileumboek 125 jaar christelijk lager onderwijs 

komt hij ook voor als Wameling en Kamerling.

BRONNEN
– Krantenarchief  van de Koninklijke Bibliotheek.

– A.J. Wijnsma, 125 jaar christelijk lager onderwijs in Dokkum - 1989

– Foto G. Wamelink: 125 jaar christelijk lager onderwijs in Dokkum blz. 15 

   [in het boek staat bij de foto foutief de naam Kamerling]

– Foto school: 125 jaar christelijk lager onderwijs in Dokkum blz. 17

– Notulenboek P.C.B.O.  Inv 24, nr 002.
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MEESTER  WAMELINK

door  PIET  DE  HAAN BETRAPT  TONNEUR

DE TIJD  GODSDIENSTIG-STAATKUNDIG DAGBLAD 10-09-1910

BIJZONDERE  LAGERE SCHOOL  OP  DE  FETZE
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FAMILIEBIJBEL  VAN  GEESKE  HARMENS  UIT  BURUM
In het bespreken van digitale ontwikkelingen die voor sneupers interes-

sant zijn noem ik meestal kort een website en de inhoud daarvan. Deze 

keer ga ik wat dieper in op een specifiek geval.

In de bijbelverzameling van de Vrije Universiteit te Amsterdam, van oor-

sprong een gereformeerde universiteit, bevinden zich diverse familie-

bijbels. In 2008 verwierf de afdeling Bijzondere Collecties van de Universit-

eitsbibliotheek VU samen met het Bijbels Museum een indrukwekkende 

collectie kerkboekjes. Een van de topstukken in de bibliotheekcollectie is 

de familiebijbel van Geeske Harmens. De collectie bijbels komt voor een 

groot deel van een schenking van Bernard van Noordwijk. 

U vindt de website via:

http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/landingpage/collection/cvn 

WEELDERIG  ZILVERWERK
In het dagelijks leven van vele generaties Nederlanders speelde het kerk-

boekje een belangrijke rol. Het werd met zorg bewaard en van generatie 

op generatie doorgegeven. Wat de bijbel van Geeske Harmens tot een 

topstuk maakt is in eerste instantie het weelderige zilverwerk. De Kol-

lumer zilversmid Pieter Martens, die in Kollum werkzaam was van 1748 

tot 1781, tekende voor dit meesterwerk. Hij bewoonde in Kollum het ge-

boortehuis van ons lid Tymen Wierstra, Eyso de Wendtstraat 4, en maakte 

ook wel Friese sierlepels. Het zilverwerk voor de bijbel maakte hij in 1764, 

toen Geeske 18 jaar oud was. Ze werd gedoopt op 23 januari 1746 en geboren op 17 januari in de gemeente Kollumerland in 

Burum. Haar vader Harmen Geerts was commissaris (ze bewoonden het commissarishuis) en bij de Volkstelling in 1744 en de 

Quotisatie van 1749 een redelijk welgestelde boer te Burum en zal dus ongetwijfeld in goede doen geweest zijn.

Wat de bijbel verder bijzonder maakt zijn de familieaantekeningen (7 bladzijden) die in de loop der jaren bij speciale gebeurte-

nissen werden genoteerd. Uit de bijbel blijkt dat haar ouders begraven werden te Gerkesklooster en dat het gezin na het over-

lijden van de vader in 1768 op zaterdag 27 mei uit het ‘Commissarishuis’ vertrok. Geeske Harmens zelf overleed op 2 juli 1794 

en werd ook te Gerkesklooster begraven. De meest opvallende bladzijde vermeld dat in 1803 iemand in de Verenigde Staten 

gedurende drie jaren alle woorden en letters in de bijbel geteld heeft!

Een latere eigenaresse van de bijbel was kleindochter Geeske Klases van der 

Veen (1803-1861). Zij werd op 31 maart 1803 geboren in het Groningse Doezum 

als dochter van rentenier Klaas Harings en Antje Jannes (de Haan). De ouders 

van Klaas waren dus Geeske Harmens en haar man Haring Clases uit Strobos. 

Geeske zelf werd bij haar huwelijk op 29 mei 1768 te Gerkesklooster als afkom-

stig uit Zuiderhuisterdijk onder Gerkesklooster vermeld. De laatste vermelding 

in de familiegeschiedenis betreft de geboorte en dood van Bonje Harmens 

Sijtsma na 6 dagen, op 31 januari 1826.

Nu komen er in mijn kwartierstaat ook de nodige Geeskes voor, dus dat maakte mij nieuwsgierig. Mijn moeder Gies (Gezina) is 

notabene vernoemd naar een Geeske: Geeske Laffra. Hoewel katholiek, stammen ze af van de Nederlands Hervormde Geeske 

Harmens. Zo loopt er dus een rechtstreekse lijn van de familiebijbel van Geeske Harmens en Geeske Klases van der Veen naar 

mijn moeder en dus naar mezelf!

De bijbel wordt ook vermeld in het overzichtswerk dat Bernard van Noordwijk schreef en ik wel eens in het Bijbels Museum 

heb doorgebladerd: De Erfenis van Kortjakje. In 2006 verscheen al Zondags zilver : drie eeuwen versierde kerkboekjes / Bernard van 

Noordwijk ; met bijdragen van Hermine Pool (eindredactie) en Jan Storm van Leeuwen.

EXPOSITIE  IN  ADMIRALITEITSHUIS
Het idee is om te zijner tijd in Museum Admiraliteitshuis te Dokkum een expositie te organiseren waarbij we familiebijbels uit 

onze regio bij elkaar brengen. De VU wil de bijbel van Geeske Harmens wel in bruikleen geven en ik weet zeker dat diverse 

leden van onze vereniging ook mooie familiebijbels met genealogische aantekeningen in hun bezit hebben. Dit alles zou een 

prachtige combinatie kunnen worden van kunstgeschiedenis, genealogie en regionale historie. Graag hoor ik van u!

FAMILIEBIJBEL  VAN  GEESKE  HARMENS

DIGITAAL  VERHAAL

FAMILIEBIJBELS door  HANS  ZIJLSTRA
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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  SEPTEMBER

HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS

DE  VRIBON-AUTO: MADE IN DOKKUM

DE  ONGELUKKIGE  VAART  VAN  DE  ALBION

DE KERKRAMEN VAN HOLLUM (VERVOLG)

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS

DE  MEINDER(T)SMA ’S  VAN  PAESENS  (deel 2)

FAMILIE  KEEGSTRA

RUBRIEKEN & COLUMNS

HERALDIEK: Vlag en wapen van de stad Dokkum 

DIACONIEBOEKEN: bijzondere familie

ACTUEEL, DIGITAAL & VARIA

Website & blog

DIRK  DE  JONG

ARJEN  DIJKSTRA

JACOB ROEP & HANS ZIJLSTRA

SAKE  MEINDERSMA

FOPPE  DUINSTRA

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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Tsjerkebuorren  in  Morra  rond  1935


