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FACE-LIFT 
Toen met een zachte ‘pling’ een mail binnen kwam met de boodschap dat 

mijn column voor De Sneuper werd verwacht, werden toevallig buiten 

mijn werkkamer juist met veel lawaai de steigers weggehaald bij de gevel 

van het Admiraliteitsgebouw. Enkele jaren terug had ik tijdens een lezing 

voor Oud-Dockum in de kerk aan de Legeweg mijn bezorgdheid geuit 

over de toestand van het beeldhouwwerk aan het belangwekkende pand 

uit 1618. Gehakt uit een zachte steensoort die door verkeerde behande-

ling in het vrij recente verleden bezig was te verpulveren. 

De gemeente heeft het nu laten restaureren, waarvoor alle lof. Maar het 

resultaat is, vrees ik, soms erger dan de situatie voorheen. Dit is bepaald 

niet wat ik voor ogen had. Een uit de hand gelopen facelift, die je ook bij 

vrouwen wel eens ziet. Het is niet mijn bedoeling de restaurator neer te 

sabelen en ik kan ook niet direct aangeven hoe het wel had gemoeten. 

Afgietsel? Impregneren? Nieuw beeldhouwwerk in plaats van aanvullen 

met cement? Maar ik mag wel constateren en dat doe ik bij deze. 

Naar aanleiding van het hoofdartikel van deze Sneuper 

over een bijzondere auto heb ik eens een site bekeken 

met de Dokkumer scooter Bitri als onderwerp. Ook 

daar had ik hetzelfde gevoel als bij de mislukte facelift 

van het Admiraliteitsgebouw: beter wat gehavend maar origineel, dan een zielloos gerestaureerd of gereconstrueerd exem-

plaar. Het is ook iets dat in de museale wereld speelt. Vaak wordt de voorkeur gegeven aan conservering boven restauratie. Dus 

het verval vertragen of stoppen, maar niet overgaan tot aanvullen en het mooier maken (of proberen te maken) dan het was. 

RELIEKEN
Wil je echt of namaak? Die vraag is, om een bruggetje te maken naar een ander fascinerend artikel in deze Sneuper, ook actueel 

voor katholieken die belang hechten aan relieken van heiligen. Dat artikel van Wibo Boswijk had mijn belangstelling des te meer, 

daar ik in juli/augustus bezig was met de voorbereiding van een expositie over het graven en begraven op de Markt in Dokkum 

(Museum Dokkum vanaf medio september 2014). Bonifatius, die op die plek zijn einde vond, reisde rond met een kist vol relieken. 

Waarschijnlijk waren dit eerstegraads relieken, dat wil zeggen stoffelijke resten van heiligen. Vele eeuwen later claimde de rooms-

katholieke kerk in Dokkum van Bonifatius zelf een reliek te hebben, namelijk een groot stuk schedel. Echt of onecht? In vroeger 

tijden had men een certificaat nodig van de hoogste kerkelijke autoriteit om dat uit te maken. Daardoor geloven ze in de abdij van 

Tongerlo een stuk schedel van Siardus, abt van Mariëngaarde, te hebben. En misschien is het ook echt zijn schedel. Maar tegen-

woordig heeft men voor onomstotelijk bewijs het DNA-onderzoek. 

DNA 

Mijn moeder heeft jaren geleden, toen dat nog tamelijk nieuw was, haar mitochondriaal DNA in Engeland laten onderzoe-

ken. Daardoor weet ik met zekerheid dat ik van moederskant van dezelfde Noord-Italiaanse vrouw afstam als bijvoorbeeld de 

beroemde ijsmummie Ötzi uit 3.000 voor Christus. Van vaderskant stam ik op grond van genealogisch onderzoek af (via onechte 

kinderen) van abt Siardus’ tijdgenoot graaf Boudewijn VI van Henegouwen en via hem van Karel de Grote (gepubliceerd in Gens 

Nostra 1990). Maar of dat laatste echt klopt, is maar de vraag. Want ik denk dat heel wat genealogen hun 

familiegeschiedenis zouden moeten herschrijven, als ze van alle geclaimde voorvaderen het DNA voor-

handen hadden; als ze wisten wat in dezer echt of onecht is. 
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ECHT  OF  ONECHT?
door  IHNO  DRAGT
            

JE MUTTE MAR HOARE...

R
E

D
A

C
T

IO
N

E
E

L

VOOR NA



C
O

L
U

M
N

5

R
E

D
A

C
T

IO
N

E
E

L

ACTUELE  BOODSCHAP  BIJ  GRAF  PATER  METS
Publicaties in De Sneuper leiden tot reacties en resultaten; dat blijkt uit 

verschillende berichten die wij ontvingen van auteurs en lezers:

Het artikel in De Sneuper 114 van Kees Bangma over pater Mets heeft 

deze oud-Dokkumer weer helemaal doen herleven. Bij het uitbreken van 

de Eerste Wereldoorlog moest pater Mets voor de Duitse terreur vluchten 

uit Leuven. Later werd hij pastoor van het vluchtoord Uden waarin dui-

zenden Belgische burgervluchtelingen werden opgevangen. Zijn graf 

bevindt zich op de oude katholieke begraafplaats in het Gelderse stadje 

Huissen. Het artikel in de Sneuper heeft dit graf weer een gezicht ge-

geven. Het leidde zelfs tot een eerbetoon aan deze oud-Dokkumer tijdens 

de jaarlijkse herdenking van de Exodus  - de vlucht van de inwoners van 

Huissen voor het oorlogsgeweld tijdens de slag om Arnhem in 1944. Kees 

Bangma sprak een herdenkingsrede uit bij het met bloemen getooide 

graf van pater Mets. Centraal daarin de boodschap van de pater: “Het gaat 
niet aan om mensen die van huis en haard zijn verdreven, zo maar even de 
maat te nemen als waren ze in hun gewone doen.” Een boodschap die van-

daag even actueel is als 100 jaar geleden. 

Ook de oproep van Lo van Driel uit Middelburg in dezelfde De Sneuper 114 heeft enkele reacties opgeleverd. Via een omweg 

vond Van Driel vervolgens in Leeuwarden een volle neef van Aaltje de Jong, compleet met familie-album e.d. Een bezoek aan 

Leeuwarden heeft precies opgeleverd wat hij hoopte. De biografie van Jan H. Eekhout is ondertussen in eerste versie af. 

VAN  JONGENSDROOM  TOT  POSTUUM  EERBETOON
Dit nummer van De Sneuper openen we met een jongensdroom-verhaal uit Dokkum: Dirk de Jong schreef een rijk geïllus-

treerd verhaal over de roemruchte VRIBON-auto, een voorganger van de bekendere BITRI-scooter. Heel bijzonder is ook het ar-

tikel over de familienaam Keegstra dat ons lid Foppe Duinstra medio 2013 bij de redactie inleverde. Helaas overleed Foppe op 

26 maart jongstleden. Wij namen contact op met zijn vrouw en zij gaf toestemming om als een soort van postuum eerbetoon 

zijn bijdrage alsnog in ons verenigingsblad te publiceren.

Bestuurslid Arjen Dijkstra sneupte in de vrachtbrieven van het in 1819 op Engelsmanplaat gestrande schip de Albion en Sake 
Meindersma vertelt in het tweede deel van zijn genealogisch onderzoek over de herkomst van de familienaam Meinder(t)sma. 

Willemke Feenstra wil graag weten waar haar familiebijbel met zilverbeslag vandaan komt en vraagt om reacties. Naast de 

vaste bijdragen en rubrieken brengt columnist Ihno Dragt als conservator en museumdirecteur een bijzonder en onbekend 

schilderij van de Dokkumer schilder Gosling Posthumus onder de aandacht (primeur!) en maakt hij een oude fout goed.

In De Sneuper 111 schreven de redactieleden Hans Zijlstra en Jacob Roep over de gebrandschilderde ramen uit 1679 in de 

hervormde kerk van Hollum op Ameland. Ondertussen zijn er nieuwe gegevens en feiten bekend geworden, waarmee de 

Amelander Arend Jan Hakman, die eerder in 1995 over de ramen publiceerde, een vervolgartikel samenstelde. Zo ontdekte 

Hans Zijlstra bij antiquair Bruil & Brandsma in Amsterdam één van de verdwenen ramen, dat in 2013 door Hakman aangekocht is.

VERSNIPPERING  VAN  CULTUREEL  ERFGOED
Wibo Boswijk schreef een stuk over de ontdekking van Noordoost-Fries 

cultureel erfgoed en de mogelijkheden van DNA-onderzoek. Gaandeweg 

blijkt dit cultureel erfgoed door ‘ontvoering’ naar België gered, maar nu 

langzaam aan door verspreiding te versnipperen. Voor het artikel heeft 

Boswijk contacten gehad met een aantal mensen van de premon-

stratenzer orde en ondanks dat de kans dat zij materiaal voor DNA-

onderzoek willen afstaan niet zo groot is, wil hij de discussie openen om 

verdere verspreiding van de heilige Siardus en Frederik tegen te gaan. 

Frederik zou eigenlijk in zijn geheel gewoon terug naar Hallum moeten, 

aangezien de Belgen die (vrijwel) alleen maar opgeslagen hebben. 

Op 9 november a.s. wordt er in Tongerlo overigens weer een Siardusdag 

en -mis gehouden. Bijzonder voor geïnteresseerden om mee te maken 

en een traditie die vanaf 1230 door onze voorouders in Mariëngaarde is 

opgestart. 

Al met al waren er weer vier extra pagina’s nodig voor dit nummer van 

De Sneuper! Ook u kunt er overigens voor zorgen uw artikel in ons 

verenigingsblad de gewenste reacties en resultaten oplevert! 

  SNEUPERARTIKELEN

REACTIES & RESULTATEN
door  WARNER  B.  BANGA
                 

KEES  BANGMA  SPREEKT  BIJ  HET  GRAF  VAN  PATER  METS

 GRAFKELDER   SINT MAARTENSKERK  HALLUM
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BESTUURSTAFEL

WAAR  WAREN  WE  GEBLEVEN?
Zo direct na de vakanties is het even lastig om weer 

op gang te komen. Eerst nadenken waar we mee 

bezig waren en dan waar we gebleven waren. De 

zomer is niet de meest drukke tijd voor het bestuur, 

maar toch zijn er wel een aantal zaken gebeurd of 

staan er nieuwe dingen op stapel.

Na onze jaarvergadering in april was er veel belang-

stelling voor een heruitgave van Op de Praatstoel 1. 

Het bestuur heeft 100 extra exemplaren laten druk-

ken en deze verstrekt aan de mensen die zich had-

den aangemeld. Er zijn nog enkele exemplaren bij 

de boekhandels in Dokkum verkrijgbaar. Ook de 

uitgave Op de praatstoel 2 is nog voorradig bij de 

boekhandel en bestuursleden. 

HET  BOEK  VAN  DE  EE
Donderdag 19 juni verscheen bij uitgeverij Wijdemeer Het Boek van de Ee van Erik Betten. 

Aan de hand van onderwerpen als het ontstaan van de Ee, de ontwikkeling van de zijlen en 

de dijken, de rol als waterweg en bedrijvigheid op en aan de Ee en het Grootdiep schetst 

het boek een beeld van deze bijzonder waterweg. Dit bijzonder boek werd gepresenteerd 

tijdens een vaartochtje op de Ee. In het boek zijn erg veel historische wetenswaardigheden 

op een rijtje gezet, waarmee het een waardevolle aanwinst is voor een ieder die in dit on-

derdeel van de streekgeschiedenis is geïnteresseerd. In dit nummer van De Sneuper wordt 

Het Boek van de Ee besproken in de rubriek Ingeboekt.

NAJAARSVERGADERING:
IJSTIJDENMUSEUM  BUITENPOST
De najaarsvergadering staat gepland op zaterdag 4 

oktober. We hebben deze dag ruimte gereserveerd 

in het IJstijdenmuseum bij ‘De Kruithof’ in Buiten-

post. Deze keer dus een bezoek aan de gemeente 

Achtkarspelen. Op dit moment van schrijven wordt 

er nog gewerkt aan de verdere invulling van het 

programma. De aanvang is 10.30 uur, inloop vanaf 

10.00. ’s Middags hebben we een presentatie en 

rondleiding door het museum besproken.

VOORJAARSVERGADERING
De voorjaarsvergadering is ook al even kort aan de 

orde geweest. We denken deze keer om e.e.a. in 

Hantum of Hantumhuizen te gaan organiseren. Er 

wordt nog gezocht naar een thema en een spreker.

Ook deze keer bedankt het bestuur de redactie en 

alle schrijvers voor hun bijdrage aan De Sneuper 115 

en wenst u allen veel leesplezier.

VAN DEVOORZITTER
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NAJAARSLEDENVERGADERING  IJSTIJDENMUSEUM  BUITENPOST

Datum: zaterdag 4 oktober, inloop vanaf 10.00 uur.  Locatie: Schoolstraat 29B  Buitenpost.  
U wordt verzocht om u aan te melden via  vóór 2 oktober i.v.m. de catering.
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DE  VRIBON-AUTO

EEN  DROOM  DIE  WERKELIJKHEID  WERD
Eelco de Vries en Herman Bontekoe besloten in 1949 om gezamenlijk 

een poging te doen om een betaalbare, kleine auto te bouwen in de 

smederij aan de Aalsumerpoort in Dokkum, waar Floris Bontekoe de 

scepter zwaaide met Eelco en zijn zoon Herman als medewerkers.

Een smederij was in die tijd na een oorlog een druk bedrijf, waar lange 

dagen werden gemaakt en waarin veel energie werd gestoken. Toch 

kwamen ze met het idee op de proppen om een heuse cabriolet te 

maken die aangedreven zou moeten worden op één achterwiel. 

Eelco de Vries had al vaker in zijn werk bewezen dat hij vooraan stond 

in de ontwikkeling van de techniek, alles wat zijn ogen zagen, konden 

zijn handen maken. Dat gold ook voor Herman Bontekoe, een man met 

werkelijk gouden handen. Je zou in het geval van Eelco de Vries wel 

van een genie kunnen spreken, in technisch en creatief opzicht had hij 

in zijn werk al aangetoond zeer begaafd te zijn. De techniek, de motor, 

nam hij onder zijn hoede en Herman Bontekoe was de alleskunner en 

specialist in het laswerk van de zware metalen auto-constructie.

ONTWIKKELING
Er waren geen tekeningen, geen directe voorbeelden, gelukkig geen 

hoge investeringen, maar wel werd er geïnvesteerd in tijd en plezier. 

Ieder vrij uurtje op de avond, elk weekend werd besteed aan de 

ontwikkeling van de auto die men alvast een naam gaf: VRIBON. Dat 

was een samengestelde naam van de Vries en Bontekoe.

De twee namen waren sowieso aan elkaar verbonden, want het waren ‘vrienden voor het leven’, presteren en vreugdevol leven 

was hun levenshouding. Het spreekt vanzelf dat men vele problemen moest overwinnen, maar dat was ook weer een uitdag-

ing, er werd door Herman een kort chassis van staal gemaakt waarbij er ruimte was voor 2 inzittenden, de motoren die het 

achterwiel moest aandrijven kwamen achterin.

Wat vooral nodig was bij zo’n groot project is een portie geduld. Gelukkig was Eelco de Vries – net als Herman Bontekoe – een 

rustige, vriendelijke man, die uiteindelijk de oplossingen vond voor de gerezen technische problemen. Het laswerk was een 

kolfje naar de hand van Herman. Maar er was meer, want alle verschillende interieurdelen moesten met de hand worden 

gemaakt. Niet alleen de body, maar ook het interieur, de deuren, ramen, het instrumentenpaneel, alles werd eerst uitgedacht 

en later ontwikkeld.

MADE  IN  DOKKUM:

door  DIRK  DE  JONG
             

DE  VERNUFTIGE  ACHTERAS-CONSTRUCTIE DE  AMBITIE  KRIJGT  VORM
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STRAKKE  STIJLVOLLE  LIJNEN
In Engeland was het een normale zaak dat men op basis van een chassis aparte koetswerken bouwde, maar in Nederland is het 

altijd een rariteit gebleven. Ook nu nog worden in Engeland bijzondere sportauto’s met de hand gebouwd (Morgan is een goed 

voorbeeld).

Het uiterlijk van de auto werd fraai, van voor tot achterbumper was het een eigen ontwerp, de inspiratie kwam vanzelf, dat 

talent hadden deze twee onafscheidelijke vrienden. Het was een diep gebouwde carrosserie, met grote wielen en een laag 

zwaartepunt, de foto’s laten de strakke stijlvolle lijnen zien van het VRIBON-ontwerp. Eigenlijk had de auto een revolutionair 

voorkomen zeker ten opzichte van de auto’s die er begin jaren 50 reden. De VRIBON was lang, niet al te slank, maar was zoals 

gezegd mooi gelijnd.

DE  VRIBON  IN  BEELD

 

tijd van televisie en computer

VOOR  DE  SMEDERERIJ  AAN  DE  AALSUMERPOORT

DOOR  HET  POSEREN  GEVEN  BEIDE  CONSTRUCTEURS  GESTALTE 
AAN  HUN  AUTOLIEFDE

DASHBOARD  EN  INTERIEUR

ARTIKELTJE  HEPKEMA ‘S  COURANT  9  AUGUSTUS  1950



DE  VRIBON  OP  DE  OPENBARE  WEG
Begin 1950 was de auto klaar om te weg op te gaan 

en het kenteken werd afgegeven door de Provincie 

Friesland: B 39412. Het kenteken stond op naam van 

Eelco de Vries, Dokkum Vlasstraat D-42 en is afge-

geven op 12 mei 1950. APK ? Typegoedkeuring? Al-

lemaal geen sprake van, de verwezenlijking van hun 

grootste ambitie was werkelijkheid geworden, de 

‘maidentrip’ kon worden gemaakt!

De lasaansluitingen tussen de koetswerkdelen waren 

zo goed, dat de VRIBON ‘rammelvrij’ reed, zeker van 

belang in een tijd waarin niet alle wegen geasfalteerd 

waren. Men bleef niet alleen in Nederland, maar er 

werden reizen gemaakt naar Parijs en zelfs naar 

Oostenrijk, waar hun vriend Wim van der Gang in 

het huwelijk trad, waardoor men meteen de nieuwe 

VIBRON-cabrio in de praktijk kon testen. 

DE  BITRI-SCOOTER
Als je nu kennis neemt van de geschiedenis van deze 

bijzondere mannen dan is men onder de indruk, zelfs 

met bewondering en respect vanwege hun dromen 

die waargemaakt zijn. Later stond Eelco de Vries nog 

aan de wieg van de ontwikkeling van Nederlands 

grootste scooterfabriek Bitri, waarin hij een groot 

aandeel had in de ontwikkeling van gereedschap

en het uiteindelijke ontwerp van de scooter die zo 

succesvol was op de tweewielermarkt. 

TALENT  &  BEZETENHEID
Als je nu terugkijkt naar die periode moet je con-

stateren dat Eelco en Herman de durf hadden méér 

te doen, iets uitzonderlijks te scheppen met hun ta-

lent en vooral hun bezetenheid om daadwerkelijk 

een auto te bouwen.

Beide vrienden zijn inmiddels overleden, maar zij 

verdienen postuum nog de eer vanwege de passie, 

hartstocht en technisch inzicht om zo’n prestatie van 

formaat neer te zetten. De foto ’s die gelukkig be-

waard gebleven zijn, geven een goed beeld van hun 

succesvolle onderneming. De droom werd werkelijk-

heid.

 

VERGANE  GLORIE
Wat zou het geweldig zijn dat deze auto bewaard zou zijn gebleven. De 

geschiedenis verhaalt dat de VIBRON nog tot 1975 bewaard is gebleven, 

maar om onverklaarbare redenen belandde hij uiteindelijk bij het oude 

ijzer. Het Vribon-wrak stond nog jaren achter het huis van de familie Van 

Huizen aan de Dokkumer Ee achter Prins NV. 

Onlangs stond een foto op de Facebookpagina van Oud-Dokkum waarop 

de vergane glorie van de Vribo-auto nog zichtbaar is.
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‘MAIDENTRIP’  NAAR  OOSTENRIJK

DE  FRAAIE  STROOMLIJN,  EVEN  COMPLEET  ALS  UNIEK.

VERGANE   GLORIE:  DE  VIBRON-AUTO  TUSSEN  ANDERE  AUTOWRAKKEN 
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‘NEVER  ABANDON  YOUR  SHIP!’
In oktober 1819 strandde het smakschip de Albion tijdens hun reis van 

Leith naar Hamburg op de Engelsmanplaat. Op zich was dit niet onge-

woon, dit kwam vaker voor. Het leidde echter tot een stuk juridisch ge-

harrewar, waar ook Hartman Dirks Hartmans zich geen raad mee wist. 

Zoals hij het zelf schrijft in één van de verweerschriften: “Ten einde u een 
duidelijk begrip van deze zaak te kunnen geven van de zaak in questie, zal 
het nodig zijn een kort verhaal van het voorgevallene met het schip Albion, 
aan u voor te dragen”.

In dit artikel volgt dit verhaal, zoals verteld door de verschillende be-

trokken partijen. Deze getuigenverklaringen komen grotendeels uit de 

archieven van de provincie Friesland. Waarom dit is opgetekend in het 

provinciaal archief? Partijen kwamen er onderling niet uit en schreven 

daarom de gouverneur van Friesland aan. Ook de gouverneur wist zich 

geen raad en stelde de minister van Binnenlandse Zaken in kennis. Die 

had op grond van de stukken wel een oordeel over de zaak.  

DE REIS VAN DE ALBION
Het gehele reisverloop van de Albion is opgetekend in het scheepsjour-

naal. Ter onderbouwing van hun recht is het scheepsjournaal vertaald uit 

het Engels door Henry Bersma uit Rinsumageest en opgetekend voor de 

vrederechter van het kanton Holwerd, Rense Posthumus. 

Een samenvatting: Op zondag 10 october 1819 om ongeveer 10 uur kwam de kapitein David Parker aan boord. Ankers los 

en varen maar! Na anderhalve dag varen zijn ze geankerd in de Gallan Bay, om vijf uur ’s morgens weer verder gevaren, langs 

Bassrock en het Isle of May. De reis liep redelijk voorspoedig, het weer was redelijk. Wat lichte winden en af en toe regen. Ze 

voeren langs St. Abbs Head en de zee werd hoger. De steng opgezet en ook het gaf topzeil. 

Op zaterdag 16 oktober wordt het echter minder. Het begint buiig met sterke winden. Om 6 uur ’s ochtends hadden ze door het 

halzen van het schip de giek, gaf, steng en bovenwerk in stukken. De timmerman probeerde de giek te repareren. Om tien uur 

werd het stormzeil en de breefok opgezet. Het schip kreeg water binnen. In de nacht van 17 oktober bleef de storm aanhouden. 

Om schip en lading te redden werd al het overtollig hout en haringen over boord gezet. Ook werd er stevig gepompt. Om een 

uur of vijf kon het schip geankerd worden en tegen de ochtend werd de noodvlag gehesen. Om acht uur waren er diverse kleine 

vaartuigen om te helpen. Het schip was tegen de bank (De Engelsmanplaat) gestoten. 

Het volk uit de vaartuigen hielp om de balen, kisten en ander materiaal te lossen. Om half vijf ’s middags zijn ze naar de wal 

vertrokken. De kapitein, stuurman en passagier Fielding bleven aan boord. Ze hadden drie dagen geen rust gehad. Het scheeps-

journaal bestreek een periode van 36 uur.

LADING  IN  VEILIGHEID
Op maandag 18 oktober gingen de kapitein en stuurman naar de wal om zaken te regelen. De bemanning moesten de goede-

ren bewaken. Zij zagen echter een grote menigte inwoners aan boord en durfden ze niet te verhinderen in het slopen van de 

tuigage en de kajuit. Ze hebben de kapitein gewaarschuwd. Op dinsdag heeft Capitein Bersma, in dienst van de Britse majesteit, 

samen met Age Pieters Visser van Wierum de Albion geïnspecteerd. Zij constateerden ook de schade. Het schip zat halfvol 

water. Maar als het weer een beetje gunstig bleef, dan moest het toch lukken het weer vlot te trekken! Terwijl de kapitein met 

Bersma vertrok naar Harlingen haalden de stuurman, de timmerman en een matroos met enkele inwoners het schip verder leeg.

Wat was er zoals aan boord van het schip? In het scheepsjournaal wordt vermeld wat is overgedragen en opgeslagen in het 

pakhuis: 74 balen catoenen garens, 21 kisten katoenwaren en een pakje met iets soortgelijks, 17 tonnetjes zalm, 3 vaten glas, 

51 vaten haring en een partij natte suiker.

Op zaterdag 23 oktober kwam er weer harde storm. De kapitein en het volk gingen naar de wal. De dagen daarna ging men 

verder met het opkalefateren van het schip. Door het graven van geulen en behulp van Harlingers en Wierumer vissersschuiten 

werd het schip op 4 november pas weer in diep water gebracht. Op 6 november kwamen ze voor anker in Oostmahorn. Daarna 

hebben ze er nog 5 dagen over gedaan om – met een loods- op Dokkumer Nieuwe Zijlen te komen.  

VAN  DE  ALBION  IN  1819

DE  ONGELUKKIGE  VAART
door  ARJEN  J.  DIJKSTRA

               

NICOLAAS RIEGEN  -  SMAK IN WOELIG WATER 
FRIES  SCHEEPVAART  MUSEUM
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TOUWTREKKERIJ
En toen begon het getouwtrek over de geborgen lading… Wanneer 

een schip strandt, dan dienen eventuele goederen van dit schip overge-

bracht te worden naar de strandvonder. Deze heeft dan het recht deze 

goederen te gelde te maken. Na het vastlopen op de Engelsmanplaat 

is de lading van de Albion geborgen en in Wierum aan land gebracht. 

De strandvonder van Westdongeradeel, in de persoon van de assessor 

Hartman Dirks Hartmans, was van mening dat de lading van het schip 

viel onder de strandvondst en dus onder zijn beschikking viel. Kapitein 

Parker, die Barend Visser & zoon uit Harlingen had gemachtigd om voor 

hem op te treden, dacht daar anders over en wilde de geborgen spullen 

terug.

Er vielen stevige woorden over en weer. De deurwaarder ging naar Hart-

mans en eiste de spullen namens kapitein Parker. Hartmans wilde die 

niet afgeven. Daarna zijn Barend Visser & zoon naar de gouverneur ge-

stapt en kwam het proces op gang. 

Gustaaf Knorre, koopman uit Hamburg, die zijn medekoopman Georg Knorre en Georg August vertegenwoordigde, liet bij 

de notaris in Harlingen vastleggen, dat zij als eigenaar van de lading deze opeisten en zich te verzetten tegen alle onredelijke 

vorderingen van de bergers én de strandvonder. Hartmans verweerde zich stevig tegen de kritiek over zijn handelen. Hij deed 

dit met twee brieven aan de gouverneur. In de ene brief verweert hij zich tegen de beschuldiging, dat hij de spullen niet af wil 

geven. Er volgt een pittig relaas, waarom hij de spullen zomaar niet afgeeft. Hij wijt dit aan het feit dat men het niet eens is over 

de berglonen. Niet met kapitein Parker of met de eigenaar van de goederen Gustaaf Knorre uit Hamburg. Zolang men het daar 

niet over eens is, zal de strandvonder de goederen in bewaring houden. 

Een strandvonder kan de spullen niet eens zomaar zonder formaliteiten uit handen geven. Het zou er toe kunnen leiden, dat 

de bergers en strandvonders hun recht in Hamburg of Leith zouden moeten zoeken. Bij een volgende stranding zou dit er 

wel eens toe kunnen leiden, dat de vissers niet meer naar de strandvonder gaan, maar op rooftocht gaan en de mensen laten 

verdrinken. En dat moeten we toch voorkomen, nietwaar?

In de andere brief bevestigt Hartmans in grote lijnen het scheepsjournaal van de Albion. Hij legt echter wel enkele andere ac-

centen. Hartmans is van mening dat Parker het schip heeft verlaten, nadat het leeg was geladen, en volledig aan de zee heeft 

overgelaten. Aldus Hartmans moet Parker kennelijk hebben gedacht dat het schip verloren was. Het was voor de kapitein 

eerst geen probleem om de lading over te dragen, hij deed dit zo snel mogelijk, zonder weerstand of afspraken te maken. Ook 

probeerde hij zijn bemanning zo snel mogelijk terug naar Engeland te krijgen. En nu komt hij er met de Jeverse en Wierumer 

vissers niet uit en probeert hij het op deze manier…. Hartmans wijst er daarna nog fijntjes op, dat de natte suiker al snel bedor-

ven zal zijn. De haring is met nieuwe pekel nog wel te redden, maar dit pekelen is niet de taak van de strandvonder…

AFWIKKELING  VAN  DE  ZAAK
De minister van binnenlandse zaken is er snel klaar mee. Hij vindt dat Parker in overleg de goederen heeft afgegeven. Er is dus 

geen sprake van strandvondsten. Tegen betaling van onkosten zouden de goederen aan Parker en de eigenaren terug moeten 

worden gegeven. Zo is het uiteindelijk ook gebeurd. Hier ging nog wel enige tijd overheen. De afwikkeling van de zaak heeft 

nog minstens tot maart 1820 geduurd: 

De natte suiker is van het bederven gered.  Op 6 december 1819 werd dit in eens strandvondersveiling in Moddergat verkocht. 

Getuige de notariële akte heeft dit toch nog fl. 433 opgebracht. Opvallend is dat veel van deze suiker is opgekocht door bergers 

van de Albion. 

Op 27 februari 1820 is men het eens over het bergingsloon van de Albion (met uitzondering van de natte suiker). Er wordt een 

bedrag afgesproken van fl. 353,31. Dit wordt verdeeld onder de Moddergatsters Pieter Pieters Dijkstra, Lieuwe Aatzes Kouden-
burg, Jan Douwes Visser, Bote Klazes Groen, Jelle Gooytzens Basteleur, Willem Riemerens Mans, Sjolle Aukes Dijkstra en Gerlof 
Foppes Hoekstra en de Wierumers Freerk Jacobs Kamma, Johannes Atzes de Boer en Sybrens Jans Visser in naam van Age 
Alefs de Kleine.  

Op 8 maart 1820 wordt in het bijzijn van de British consular Bouwe Rodenhuis uit Harlingen een akte getekend, waarbij de 

heren Barend Visser en zoon een bedrag van fl. 35.592,45 hebben betaald aan kapitein Parker. Zo’n fl. 32.000 voor de vracht en 

fl. 8,- gevarengeld voor iedere fl.100 aan vrachtwaarde. Het smakschip de Albion was toen gereed om met de eerste gunstige 

gelegenheid naar Hamburg te zeilen!

SCHEEPSTIJDINGEN  DOKKUMER  NIEUWE ZIJLEN - DECEMBER  1819

AANKONDIGING  VEILING  STRANDVONDER   LEEUWARDER COURANT - 30  NOVEMBER  1819
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ENGELSMANPLAAT  MET   REDDINGSHUISJE
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CONTEXT  &  ACHTERGRONDEN
Is het voorgaande verhaal uniek? Er strandden wel vaker schepen in die 

tijd. Het handelshuis Barend Visser & zonen uit Harlingen heeft vaker 

met dit bijltje gehakt. In juni 1820 werd bij notaris Wijma  een soortgeli-

jke notariële akte over een ander Engels schip ‘de Peggy’ gepasseerd. 

Ook daar was de firma Barend Visser & zoon bij betrokken. De handels-

maatschappij en rederij hield zich bezig met de walvisvaart op Groen-

land en diverse ondernemingen naar bijvoorbeeld Dantzig (het huidige 

Gdansk).

Het smakschip werd lang gebruikt voor de kustvaart. Op de site www.

binnenvaart.nl wordt het smakschip omschreven als een zeegaand 

scheepstype, door sommigen als voorloper van de tjalk beschouwd, 

maar groter en zwaarder gebouwd. Schip met kromme voorstevenbalk, 

ronde vormen, zwaarden, meestal getuigd als anderhalf-master met als 

achterste mast een druil. Al in de 16e eeuw is er sprake van smakken, 

deze zouden sterk op de toenmalige boeiers lijken. 

Volgens ‘The Gaff Rig Handbook: History, Design, Techniques, Developments’ 
door Leather wordt de ‘Leith smack’ vooral gebruikt als vrachtschip tus-

sen Leith en Londen. Leith is (nu nog steeds) een voorstad van Edinburg. 

Vanuit Leith werd gevaren op Londen, Hamburg, maar ook op Rotterdam. 

Daarnaast werd ook veel gevaren op de Baltische staten. In een studie 

naar emigratie van Schotland naar Australië wordt gesteld, dat rond 1820 

deze vaart enigszins op zijn retour was. Onder andere door Leith, Ham-

burg, and Rotterdam Shipping Company. 

In 1888 haalt een oude zeeman uit Leith herinneringen op. Hij vertelt over deze shipping company: “Their ships were all hardy, stout, 
quick sailing schooners, except the Albion which was smack rigged.”  Zou deze laatste ‘onze’ Albion zijn? In 1888 waren alle schepen 

vervangen door stoomschepen. Er zijn nu nog steeds vrachtverbindingen tussen Leith en Hamburg.

Van kapitein Parker en zijn bemanning is niet veel (met zekerheid) bekend. Een beperkte zoektocht heeft wel meer informatie 

opgeleverd. In de Edinburgse almanak van 1814 wordt een David Parker genoemd als kapitein van de Edinburg packet, die 

eigendom is van de Leith & Hull Shipping company. In de sonttolregisters worden een aantal doorvaarten van een kapitein 

David Parker van Glasgow beschreven. Deze Parker passeerde de Sont elf keer in de jaren 1817 -1819. De eerste reis van deze 

Parker voerde van Leith naar Riga. Of het om dezelfde Parker gaat, weten we niet, maar hij zou wel in het plaatje passen.

De huidige benaming ‘Engelsmanplaat’ is waarschijnlijk ontstaan door de stranding van een schip van de Schiermonnikoogse 

schelpenvisser Feye Willems Engelsman in 1708. De Fryske benaming voor de zandplaat is de ‘Kalkman’, naar de schelpen die 

er gewonnen werden voor kalkovens in de omgeving. Uit voorgaande verhaal is ons in ieder geval duidelijk dat dit niet de 

enige Engelsman was, die pech heeft gehad op deze plaat!

BRONNEN
-  www.altijdstrijdvaardig.nl 

         (  (website Anton Musquetier)

-  Tresoar, toegang 26, inventarisnummers 49013, 

    1 129002 en 129003

-  Tresoar, toegang 11, inventarisnrs. 6051 en 6053 

-  Archief Leeuwarder Courant

-  www.leithhistory.co.uk

-  www.binnenvaart.nl 

 

tijd van burgers en stoommachines
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DE  MEINDER(T)SMA’S  VAN  PAESENS
Meindert Wiggers is meester bakker en boer in Paesens. Hij overlijdt in 1747. Meindert trouwt in 1717 met Ytje Andries. Zijn 

huwelijk brengt hem 8 kinderen:

  1.  Liskjen, geboren in 1717, huwt in 1736 in Paesens met Taeke Melis.

  2.  Andries, (de 1e tak).

  3.  Wigger, (de 2e tak).

  4.  Goikjen, geboren in 1724.

  5.  Goikjen, (de 3e tak).

  6.  Aafke, geboren in 1728, huwt in 1751 Harmen Jans.

  7.  Lieuwe, (de 4e tak).

  8.  Antje, geboren in 1734.

Het zijn de (klein)kinderen van Andries, Wigger, Goikjen en Lieuwe die de achternaam Meinder(t)sma gaan gebruiken. Meindert 

Wiggers krijgt minstens 49 kleinkinderen. Minstens 14 daarvan nemen de naam Meindertsma of Meindersma aan. Veel van zijn 

kleinkinderen zijn in 1811 niet meer in leven. Ook enkele achterkleinderen, waarvan de vader al is overleden of voor een andere 

naam heeft gekozen nemen als familienaam Meinder(t)sma. Voor het overzicht is een indeling in takken gemaakt. 

DE  EERSTE  TAK:  DE  NAZATEN  VAN  ANDRIES  MEINDERTS
Andries Meinderts, de oudste zoon van Meindert Wiggers (Paesens, 1719-...), huwt in 1747 in Paesens met Trijntje Eesges en in 

1772 met Saapke Teakes. Uit zijn eerste huwelijk zijn 11 kinderen, uit zijn tweede 2. De kinderen, voor zover ze nog in leven zijn in 

1811, krijgen als familienaam De Bruin of Bouma. De dochter Wijtske, geb. in 1765 in Oosternijkerk en overleden in 1825 in Paesens, 

neemt geen familienaam. Ze blijft Wijtske Andries. Ze trouwt in 1790 in Paesens met de timmerman Ate Jacobs Paesen. 

De kleinzoon van Andries, Meindert (1787-1833), zoon van Eesge Andries (1752-1801), slager in Nes, neemt als achternaam 

Meindertsma. Zijn kinderen krijgen ook die naam, maar slechts één dochter krijgt een kind. De overige acht kinderen van Eesge 

Andries, gehuwd met Antje Pijtters Dijkstra, (1755-1836), krijgen de namen Adema of Tytsma.

DE  TWEEDE  TAK, (2A T/M 2E):  DE  NAZATEN  VAN  WIGGER  MEINDERTS
Wigger Meinderts, ook bakker in Paesens, geboren in 1721 en ongeveer in 1787overleden trouwt in 1747 in Peasens met Trijntje 

Wijtses. Ze krijgen één kind, Meindert (de tak 2A). Meindert neemt waarschijnlijk geen achternaam, hij overlijdt voor 1811.

Wigger Meinderts trouwt vervolgens in Peasens op 25 juli 1751 met Berber Bokkes. Zij krijgen negen kinderen: Bokke, (de tak 2B), 

Jan, (de tak 2C), Trijntje, huwt Douwe Wierds Heerma, landbouwer in Nijkerk, Yttje, als kind overleden, Eelke, (de tak 2D), Antje, 

huwt Harmen Minnes Rijpersma, landbouwer in Lioessens, Douwe, blijft ongehuwd, Ernst, als kind overleden, Ernst, (de tak 2E). 

Deze kinderen worden alle in Paesens geboren. De volwassen zonen worden allemaal bakker.

DE  TAK 2A: 
Meindert (1748-1785), huwt in 1771 in Peasens met Antie Douwes. Ze krijgen drie kinderen: Wigger, (1772-1824), Douwe, (1774-

1805) en Eelke (1777-1848). Meindert huwt vervolgens in Peasens in 1783 met Eelkjen Nuttes. Zij krijgen één kind, Trijntje (1783-1849).

Wigger neemt als achternaam Meindertsma; alleen zijn dochters, Meindersma, trouwen. Eelke, de kinderen van Douwe  en Trijntje 

nemen de naam Meindersma. Van Douwe wordt alleen via een kleinzoon Douwe de naam voortgezet. Deze kleinzoon emigreert 

in 1885 naar Illinois in de VS. Eelke verlaat Oostdongeradeel. Hij gaat eerst naar Dokkum en vervolgens naar Leeuwarden. Zijn 

nazaten zullen vanuit Leeuwarden en omgeving uitzwermen over geheel Nederland en Canada. Nazaten van Meindert Wiggers 

met de naam Meindersma leven via zijn zonen Douwe en Eelke voort tot in de huidige generatie. De nazaten van Douwe wonen 

uitsluitend in de VS. (De schrijver van dit artikel is een nazaat van Eelke Meinderts).

DE TAK 2B:  DE  LEEUWARDER  MEINDERSMA’S
Bokke Wiggers (1753-1824), huwt in 1782 in Leeuwarden met Doetje Heeres Postmus. Ze krijgen twee kinderen: Wigger, (1783-

1860) en Heero, (1787-1794). Bokke neemt de achternaam Meindersma, nadat hij al voor 1811 de naam Meindertsma gebruikt. 

Wigger krijgt eveneens die naam. Ook Bokke verlaat Paesens en gaat naar Leeuwarden. Hij is daar Meester Bakker. Bokkes nazaten 

zullen uitzwermen over Nederland en Nederlands Indië en de VS. Nazaten van Bokke Wiggers Meindersma met de naam Meinder-

sma leven via Wigger voort tot in de huidige generatie.

DE TAK 2C: 
Jan Wiggers (1755-1820), huwt in 1781 Hendrikje Harms en in 1800 met Sijke Wijbes (...-1839). Kinderen van Jan en Sijke: Barber 

(1801-1859) en Wybe (1802-1874). Beiden krijgen de achternaam Meindersma. Jan is bakker / boer in Morra. Wybe blijft kinderloos.

Met het overlijden van Wybe sterft de tak in 1874 uit.

MEINDERTSMA’S  &
door  SAKE  MEINDERSMA  
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MEINDERSMA’S    DEEL 2
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BOEK  OVER  DE  MEINDER(T)SMA’S 
Over ‘Meindersma’s en Meindertsma’s, een geslacht uit de 
Dongeradelen’ is in eigen beheer een boek uitgegeven door 
de auteur van dit artikel Sake Meindersma.



DE TAK 2D: DE MEINDERSMA’S IN EE
Eelke Wiggers (1761-1819), geboren in Peasens, trouwt met in1787 met Fetje Douwes Vlieg en in 1792 met Eelkjen Reinders. 

Eelke neemt de achternaam Meindersma. De kinderen van Eelke en Fetje: Douwe (1789-1844) en Fetze (1791-1867) krijgen ook 

die naam. Eelke en Eelkjen krijgen geen kinderen. De naam Meindersma wordt via beide zonen doorgegeven. Dit zijn de Meinder-

sma’s die zich aanvankelijk in Ee vestigen. Na het overlijden van Abe Meindersma in 1982 in Renkum zijn er geen nazaten van 

Douwe meer met de naam Meindersma. Nazaten van Fetze met de naam Meindersma leven door tot in de huidige tijd en wonen 

nog in Ee, maar ook elders in Nederland en Canada.

DE TAK 2E:
Ernst Wiggers (1870-1846), heeft de naam Meindersma aangenomen. Ernst, geboren in Peasens, trouwt in 1893 met Pietje An-

dries Cramerus. Ernst is bakker in Paesens. Zijn bakkerij stond ten oosten van de kerk aan wat nu het Bakkerssteechje heet. Ze 

krijgen zeven kinderen: Wigger (1794-1848), Andries (1796-1824), blijft ongehuwd, Bokke (1801-1874), Pieter (1804-1858), Meindert 

(1808-1886), Douwe (1810-1811) en Berber (1812-1851). Alle kinderen krijgen de achternaam Meindersma. De volwassen zonen 

worden allemaal bakker. De dochter Ynskje van Wigger trouwt met de zoon Ernst van Bokke. Nazaten van Ernst Wiggers leven 

via zijn zonen, Pieter, Meindert en Bokke met de achternaam Meindersma voort tot in de huidige tijd. Aanvankelijk vooral in de 

Dongeradelen, later zijn ze uitgezworven over heel Nederland en Canada.

DE DERDE  TAK: DE  NAZATEN  VAN  GOIKJEN  MEINDERTS
Drie zoons van Goikjen Meinderts (1725-...), en haar man Wiltje Pyters, landbouwer in Paesens, kiezen voor de naam Meinderts-

ma: Pijter (1760-1821), Jan (1764-1841) en Lieuwe (1770-1833). Van Jan en Lieuwe leven geen nakomelingen meer met de naam 

Meindertsma of Meindersma. Pijter, landbouwer onder Nes, krijgt twee zonen: Wiltje (1799-1875) en Sieds (1789-1893). Sieds blijft 

ongehuwd. Wiltje krijgt één zoon Pieter (1850-1921). De zoon Wiltje (William) (1876-1949) van Pieter emigreert in 1896 naar Iowa 

in de VS. Zijn nazaten geven daar nog steeds de naam door. Van de  andere zonen van Pieter Wiltjes zijn geen kinderen van gevon-

den in de archieven.

DE VIERDE TAK: DE  NAZATEN  VAN  LIEUWE  MEINDERTS
Twee zoons van Lieuwe Meinderts, geboren in Paesens in 1731 en daar overleden in 1792 en zijn vrouw Stijntje Eesges: Eesge 

(1763-1828) en Tjalling (1769-1823) kiezen voor de naam Meindertsma, maar de zoon Meindert (1766-1818) en de dochter Wi-
etske (1782-1839) kiezen voor de naam Meindersma. Van Eesge leven geen nakomelingen meer met de naam Meindertsma.

Meindert blijft ongehuwd. Alleen via de zoon Meindert (1811-1844) van Tjalling, bakker in Wierum en diens zonen Jan en Meindert 

wordt de naam Meindertsma  doorgegeven. Jan Meinderts Meindertsma (1840-1894) krijgt drie zonen: Meindert (1870-1952), 

Pieter (1872-1968) en Tjalling (1874-1954). Meinderts kinderen krijgen de naam Meindersma. De kinderen van zijn zoon Jan (1897-

1960) en diens echtgenote Baukje Schreiber (1898-1977) zetten die naam voort tot in de huidige tijd. Ze wonen vooral in Met-

slawier. De kinderen van zijn zoon Klaas (1904-1983) en zijn echtgenote Jitske Visser worden weer Meindertsma. Ze zetten de 

naam voort tot in de huidge tijd. Klaas en Jitske woonden in Anjum. Pieter Jans (1872-1968) emigreert in 1906 naar de VS. Zijn 

nakomelingen leven daar tot in de huidige tijd als Meindertsma. Tjalling Jans (1874-1954) krijgt drie dochters. Zij zullen de naam 

Meindertsma niet doorgeven. Meindert Meinderts (1844-1915) emigreert in 1881 naar de VS. Hij krijgt totaal tien kinderen. De 

nakomelingen van Meindert Meinderts leven tot in de huidige tijd in de VS met de naam Meindertsma.
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tijd van pruiken en revoluties
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BOERENBRUILOFT  IN  WIERUM        

‘Het wordt tijd dat je voor jezelf begint’, zal Hessel Rinses uit Wierum tegen 

zijn zoon Rinse hebben gezegd, toen zij in 1784 de kans kregen om op 

een mooie boerderij in Burum beslag te leggen. Toen deze Wierumer 

boer 35 jaar terug - hij was toen vier jaar getrouwd - in 1749 een aanslag

van een nieuwe belasting kreeg, werd ook zijn naam opgeschreven in de 

zogenaamde Quotiesatiecahieren. ‘Gezin 6–2’ betekent: zes volwassenen 

en twee kinderen beneden de 12 jaar. Er zijn wellicht drie inwonende 

knechten en een dienstmeisje.                                                                                                                             

Zijn belastingaanslag is £ 60-14-4, wat zeggen wil: 60 Caroliguldens = 60 

gulden, 14 stuivers en 4 penningen. Er zijn ook boeren die aangeslagen 

worden voor £ 27 of £ 30. Ruurd Feddes, een boer in Hantum, wordt aan-

geslagen voor £ 21-15-4, wat ons duidelijk maakt dat Hessel RInses een 

grote boer is, een hereboer te Wierum.  

Zijn zoon Rinse, 26 jaar, ziet het wel zitten om naar Burum te verhuizen. 

Pietje lijkt het ook wel wat. Zij is nog maar 18, maar samen met Rinse 

durft zij het wel aan. Zo trouwt het paar op 30 mei 1784 in de kerk van Ternaard. Het wordt een grote boerenbruiloft. De schuur 

is mooi opgeruimd en fleurig versierd. Aan lange tafels, ‘berjes’, onderdelen van boerenwagens met witte lakens gedekt, zitten 

de gasten, familie, vrienden en het Wierumer volk. Ze worden bediend door de vrouwen. Grietje, Rinse zijn oudste zus van 38, 

reeds 14 jaar getrouwd met landbouwer Fedde Ruurds, geeft aanwijzingen. Gepke, haar oudste dochtertje van 13 vindt het fijn 

om ook mee te helpen. Misschien is de ‘Schotse drie’ nog gedanst bij harmonika muziek. Na het feest van zo’n blijde dag wordt 

er afscheid genomen in Wierum, want Burum ligt niet bij de achterdeur. Klaas, de broer van Rinse, 19 jaar,  gaat mee naar Burum. 

Zo gaan Rinse Hessels en Pietje Cornelis als boerenechtpaar in Burum wonen. Het gaat hun daar goed. Rinse en Pietje krijgen 

de eerste drie jaar drie kinderen:  Antje, Cornelis en Hessel. En van 1790 tot en met mei 1795 nog drie: Tjitske, Klaas en Maaike.

Als Pietje januari 1795 haar zesde kind verwacht, komt er grote politieke verandering  in de ‘Zeven Verenigde Nederlanden.’ De 

Patriotten halen met feest en dansen om de vrijheidsboom, de Fransen binnen als hun bevrijders. ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broeder-
schap’ zingen ze. De meeste grote boeren doen hieraan mee. Ze denken dat ze voortaan meer inspraak krijgen, wat later heel 

erg tegenvalt. De Prinsgezinden, het gewone volk, horen het vreemde nieuws dat Stadhouder Willem V vanuit  Scheveningen  

naar Engeland is gevlucht. Ook in Wierum - horen ze later van de familie - is het er flink aan toegegaan. De Wierumer zeelui 

houden wel van een glaasje. Als hen dan aangeboden wordt door de grote boeren dat ze vrij drinken hebben, zetten ze hun 

politieke en kerkelijke ideeën aan de kant en kent het feest geen grenzen. 

BOTE  WYNIA  IS  GETROUWD  MET  ZIJN  MOEDER
Een van die grote boeren in Westdongeradeel is Melis Klazes Wynia. Hij 

woont tussen Nes en Nijkerk en heeft meerdere goedbetaalde baantjes, 

zoals dijkgraaf, wethouder van de gemeente en zorg voor weduwen 

en wezen binnen de gemeente. Zijn broer Bote Klazes Wynia heeft de 

oude boerderij  ‘Oenema’ aan de weg naar Hantumhuizen laten afbrek-

en en nieuw weer op laten bouwen, samen met zijn vrouw Adriaantje 
Tabes. Zij was de derde vrouw van zijn vader Klaas Melis Wynia. Zij was 

nog jong, waardoor zij beter paste bij de jongste zoon Bote. Dat hebben 

die twee dan ook maar besloten na het overlijden van de oude man. 

Dan bleef ook de erfenis  bij elkaar. Ze trouwden op 1 augustus 1779 in 

de oude Romaanse kerk in Wierum. Zo ging het nieuwtje in die tijd door 

het dorp: ‘Bote Wynia is getrouwd met zijn moeder.’
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DE  KEEGSTRA ‘S
IN WIERUM, ‘T SCHOOR & BURUM door  FOPPE  DUINSTRA

POSTUUM  VERSCHENEN  ARTIKEL
Op 26 maart 2014 overleed de auteur van dit artikel, ons lid Foppe 
Duinstra. In overleg met de familie is besloten om het artikel toch 
in De Sneuper te publiceren.

BOTE  KLAZES  WYNIA  EN  ADRIAANTJE  TABES  BOUWEN  ‘OENEMA’  NIEUW  OP  IN  1803
MEMORIESTEEN  IN  HET  ‘LYTSHÚS’   VAN  DE  BOERDERIJ  (AUKJE  WAS  TOEN  10  JAAR)

BOERENBRUILOFT  
JOHANNES  PETRUS  VAN  HORSTOK  - CA. 1800   ( FRANS  HALSMUSEUM )



WYNIA’S  &  HARTMANNEN 
Op de viersprong bij de nieuwe boerderij, die altijd 

‘Bote-Wynia-hoek’ werd genoemd, verzamelt zich later 

vaak een groep jongelui. Na 1898 woont er weer een 

Bote Wynia. Hij is een achterkleinzoon van de eerste 

Bote Wynia. Zo heeft de naam op de hoek bij de vier-

sprong naar Hantumhuizen lang bestaan. Deze laat-

ste Bote Wynia was niet getrouwd. Hij en zijn beide 

zusters en dienstbode Trijntje Groen, zijn later in Ter-

naard gaan wonen. De boerderij werd verhuurd aan 

de familie Fokkema. Trijntje Groen erfde het oude fami-

liebezit. De mooie boerderij is afgebrand rond 1960.

Een andere grote boer in Wierum in de Franse tijd, is 

Knilles Durks Hartman op Ytsma aan de Hochtsweg. 

(Ynia moet even Zuidelijker hebben gelegen langs De

Hulp/Wierumer Opvaart ). Jongere broer Dirk Dirks 
Hartman boert voor 1821 samen met zijn broer op 

Ytsma. Toen hun moeder, Adriaantje Kornelis Herin-
ga overleed in 1796, na de geboorte van haar zeven-

de kind Dirk, en twee jaar later in 1798 ook de vader 

Dirk Hartmans, waren de kinderen wezen geworden: 

Hartman 18 jaar, Geertje 15, Hiske 12, Adriaantje 9, (zij 

is overleden toen ze 15 was), Kornelis 8, Gelske 4 jaar 

en Dirk 1 jaar. Deze kinderen zijn opgegroeid onder 

toezicht van hun ooms, Melis Wynia van Nes en Jor-
ryt Hartman van Vaardebuurt bij Blija, in de boerderij 

Hania, die dichter bij het dorp staat. (Later stond hier 

de eerste christelijke school, voorhuizing gerefor-

meerde pastorie.) Deze boerderij is ook eigendom 

van de familie. Oudere zus Hiske, heeft voor haar hu-

welijk in 1813, veel voor dit gezin betekend. Zij trouwt 

met haar neef Hartman Jorryts Hartman van Vaarde-

buurt. Zij gaan dan op Hania wonen. 

Als in november 1813 de Fransen vertrekken uit de 

Dongeradelen, heeft dat grote gevolgen voor de fa-

milie Hartman en andere patriotten van Wierum. Het 

vissersvolk eist nu vrij drinken van de grote boeren, 

zoals de boeren dat hadden aangeboden in 1795. Bij

Hartman en Hiske en sommige dorpsgenoten wor-

den de ramen ingegooid. De gebroeders Hartman, 

Knilles  en Durk en hun zwager Hartman Jorryts, wor-

den door ‘jongfeinten’ van hun boerderij gehaald om 

de hele middag en avond de klok te luiden. 

Van Vaardebuurt kwamen eerder al Ytje Hartmans, 

de vrouw van Melis Wynia. En ook haar broer Dirk, die 

met Adriaantje Heringa trouwde, 1779. Adriaantje  

was op Ytsma aan de Hochtsweg opgegroeid.  Dirk 

en Adriaantje waren de eerste Hartmans op Ytsma. 

Adriaantje haar ouders zijn toen naar Hantumhuizen 

gegaan, waar ze ook nog een boerderij hadden. Dirk 

en Adriaantje  kregen verscheidene boerderijen uit 

Heringa nalatenschappen, o.a. Hania  in 1791. In 1511 

was Wybe Hania hier eigenaar, vandaar de naam. 
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HANIA

tijd van burgers en stoommachines

NIEUW  WYNIA

YTSMA ( RECONSTRUCTIE  AUTEUR )

1.  HANIA   2. YTSMA  MET  BOUWLANDEN   3.  BOERDERIJ  AAN  DE  TILLEWEI  VAN  LOUW  
HESSELS  KEEGSTRA 1899-1938  4.  BOERDERIJ  DE HOCHT  TOT 1817  5.  BOERDERIJ  BANDSMA 
VAN  TJ. H.  DE  JONG,  FAMILIE  SIJENS 

1

2

3

4

5

WIERUM



18

HARTMAN  DIRKS  HARTMAN
Dirk Hartman was zelfs eigenaar van de Wierumer 

herberg op het Hiem (Kerkplein 2) samen  met zijn 

zwagers, verhuurd aan Johannes Havinga. De oud-

ste van de Hartman-kinderen, Hartman, trouwt in 

1806 met zijn nicht Maaike Melis Wynia, dochter 

van zijn Melis-oom en Ytje-moei. Boeren trouwen 

in deze tijd wel meer met een familielid. Zo blijven 

eigendommen in de familie. Eigendommen zijn hun 

boerderijen met bouwland. En, boerderijen hebben 

in deze tijd stemrecht! Hoe meer boerderijen in één 

familie, hoe meer invloed men had in de gemeente. 

Deze Hartman Dirks Hartman en Maaike Melis Wyn-

ia, wonen op de boerderij aan de weg naar Nes op 
Nieuwe Hocht, die ze nieuw hadden laten bouwen, 

(waar ± 1940 Jan de Graaf woont). 

Hartman neemt na 1805 de baantjes van zijn oom/

schoonvader over. In 1832 hebben Hartman en Ma-

aike vier boerderijen en vijf huizen, onder anderen 
Nieuwe Hocht,  Wynia-State - Maaike haar ouderlijk 

huis tussen Nes en Oosternijkerk, dat zij verhuren 

aan familie - en de boerderij waar later Soepboer 

woont; dit wordt eerst een arbeidershuis, later weer 

een boerderij. Hartman Dirks was een bestuurlijk 

man. Rond 1814 was hij armvoogd te Nes. Vanaf 

1818 was hij vrederechter en dijksgecommiteerde 

van Westdongeradeel. Rond 1823 was hij tevens 

strandvonder van Westdongeradeel en tot op hoge 

leeftijd dijkgraaf van Westdongeradeel en kerkvoogd 

van Nes. Zijn broer Knilles Durks op Ytsma, trouwt 

in 1815 met bakkersdochter Lolkje Frederiks Schre-
gardus uit de Muntjesteeg, Wierum. Hij boert tot 

1867 op Ytsma.

KNILLES,  DIRK,  POPE  &  IDS  HARTMAN
Als boer Bouke Douwes Hochstra (Hoogstra) aan de Hochtsreed, (niet te verwarren met de Hochtsweg), komt te overlijden in 

1817, rijden zijn buren, de boeren Knilles Durks Hartman van Ytsma en neef/zwager Hartman Jorrits Hartman van Hania, in 

hun rijtuig naar Ternaard om dit overlijden aan te geven (burenplicht). De bouwlanden van deze boer Hochstra, worden daarna 

verkocht door de erven. Kopers zijn de broers Hartman en Knilles Hartman en hun neef/zwager Hartman Jorrits van Hania, die 

de huizinge gebruikt als arbeidershuis. De jongste van het gezin, Dirk Dirks Hartman, trouwt met de dochter van zijn nicht: Ytje 
Popes Wynia in 1821. Dirk zijn zoon Pope Dirks Hartman, getrouwd met Baaie (Baukje) van Kleffens, dochter van dominee 

Van Kleffens van Nes en Wierum, is het derde  geslacht Hartman die op Ytsma in Wierum boert, 1867 – 1890. Zijn Knilles-oom 

had vier dochters die getrouwd elders waren gaan wonen. Popes broer, Ids Dirks Hartman, boert op de boerderij Hania tot 

ongeveer 1890. In de crisisjaren 1880 – 1900 gingen deze mooie boerderijen verloren.

‘KEEGSTRA’  WORDT  HUN  NAAM
Het volk van Friesland en ook van de andere provincies, kan maar naar de pijpen van Napoleon dansen. Dat wordt vooral 

duidelijk in de jaren na de inlijving bij Frankrijk in juli 1810. Allerlei bepalingen van Napoleon maken het voor koning Lodewijk, 

zijn broer, niet mogelijk ons land nog langer te besturen. Hij had het anders aardig goed gedaan! Eén van die nieuwigheden is 

‘De Burgerlijke Stand.’  Elk hoofd van de familie moet in december 1811 naar het gemeentehuis komen om een achternaam op 

te geven. Dat er nog zoveel goede achternamen zijn gekozen, mag wel een wonder heten, want men dacht dat zoiets toch 

niet blijvend was. Families die het goed samen kunnen vinden, lukt het wel om het eens te worden over een redelijke naam. 

Er zijn ook broers die geen hechte band met elkaar hebben of in onmin met elkaar leven. Zij nemen verschillende namen aan, 

wat niet de bedoeling was. 

Om op Rinse Hessels terug te komen, hij is 53 jaar en doet nu net wat de bedoeling is. Hij zal Patriot geweest zijn, Fransgezind, 

zoals de Wynia ’s en Hartmannen in Wierum. Die zijn niet tegendraads. Hij zal naar Wierum zijn gereisd met zijn vrouw in het 

mooie rijtuig met het Friese paard er voor, naar zijn oudste zuster Grietje Hessels en zwager Fedde Ruurds om het eens te wor-

den over de familienaam. Grietje is dan 64 jaar, haar man is 68. Fedde laat het maar aan zijn vrouw over, zij moet het maar weten. 

Dan nemen broer en zus een mooi besluit: ‘Keegstra’ wordt hun naam. Ze doen net als heel veel mensen, zij noemen zich naar 

waar hun wortels liggen, hun komaf. Is hun grootvader al niet op de mooie boerderij De Keeg geboren en opgegroeid?
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NIEUWE  HOCHT

1. BOERDERIJ  LATER SOEPBOER.  HARTMAN DIRKS HARTMAN WAS EIGENAAR, EVENALS VAN 
VAN WYNIA-STATE, GEBOORTEHUIS VAN ZIJN VROUW EN BEZAT PANDEN IN WIERUM. 
2. HIJ WOONDE OP  DE NIEUWE HOCHT  3. BOERDERIJ BOUKE DOUWES HOCHSTRA  
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HET  KAN  NIET  MOOIER
Dan gaat de deur open en komt Gepke Feddes, de 

dochter binnen. Zij is nu 42. Na het begroeten van 

haar moeder en oom en tante, blijkt dat zij nogal over 

die naam in zit. Haar man, Pieter Annes is ziek. Hij 

wordt verpleegd in Noordwolde. Als zij van de naam 

‘Keegstra’ hoort, is zij meteen besloten. Zo moet ook 

hun familienaam worden! Hadden de bouwlanden 

aan het Schoor vóór 1500 ook niet de naam Keegen?  

En ze wonen op de mooie boerderij aan de Koterweg 

op het Schoor! Het kan niet mooier. Zo krijgen drie 

boerenfamilies de naam Keegstra.

Eén in Burum, één in Wierum en één aan het Schoor.

Even buiten Wierum, aan de Koterweg  liggen:  1 De 
Keeg 2 boerderij Pieter Annes/Anne Pieters Keegstra, 

3 Boerderij vóór 1900 afgebroken, Kuiper?  4 Poutsma  

5 Getze  6 Hania  7 Ytsma  8 Inde Velde. 

Na ± 1940 noemde men in Wierum de weg van Hania 

tot Inden Velde: Fokke-hokje-weg.  Fokke Minnema, die 

Inde Velde heeft afgebroken en ook de boerderij van 

Louw Keegstra aan de Tillewei, had hier zijn schuurtje 

staan aan de Fokke-hokje-weg.

Bij het dorp Blije ligt zuidelijk Vaardeburen. Buitendijks 

aan de Waddenkust liggen De Keegen. Bij het Schoor 

lagen in de 13e, 14e en 15e eeuw ook Keegen.

WIERUM, ‘T  SCHOOR  &  BURUM
Een zoon van Grietje Hessels is Hessel Feddes Keeg-
stra (1773-1848), broer van Gepke Feddes. Van 1862 

tot 1923 boert kleinzoon, Hessel Feddes Keegstra aan 

de Tillewei. Zijn zonen zijn Fedde en Louw Hessels 
Keegstra. Deze Louw Keegstra, (1870-1953), woont 

ook weer op de oude boerderij aan de ‘Tillewei,’ waar het in die tijd ook wel ‘Louw-buorren’ heet. Hij is getrouwd met Grietje Ulbes 
Buwalda. Ze hebben 11 kinderen. De schuur is in 1939 afgebroken. De voorhuizing is verbouwd tot twee onder één kap-woning. 

De kinderen en sommige kleinkinderen zijn in Wierum opgegroeid. Nu wonen er geen Keegstra’s meer in Wierum. Kleinzoon 

Louw Ulbes Keegstra woont in Ternaard. Wij waren zeven lagere schooljaren maatjes van 1939 tot 1946. Voor hem schreef ik 

dit familieoverzicht. In Nes woont zijn broer Anne Keegstra. Hij beheert daar een bloemenkas.

Ook op het Schoor volgen de generaties elkaar op. Pieter Annes Keegstra (1762-1812), getrouwd met Gepke Feddes. Anne 
Pieters Keegstra (179 -1869), getrouwd met buurmeisje Antje Wybrens Pautsma. Pieter Annes Keegstra  (1820-1900), getrouwd 

met Gepke Feddes, zijn nicht. Anne Pieters Keegstra (1854-1934), getrouwd met Sybrigje Annes Hannema. Pieter Pieters en 

Anne Pieters Keegstra, twee broers, waarvan de oudste is getrouwd met Trijntje Dijkstra.  Zij zijn kinderloos en wonen op de plek 

waar voorheen Getze was. De boer, die hier in 1811 op Getze woonde, Freerk Cornelis, nam de naam ‘Van der Paal’ aan, naar de 

paal die Caspar de Robles in de 16e eeuw oprichtte aan het Schoor, als afschrikwekkend voorbeeld van wat er met de boeren zou 

gebeuren als zij weigerden de zeedijken te onderhouden.                                                                                                                                         

De jongere broer van Pieter Pieters Keegstra,  Anne Pieters Keegstra, trouwt in 1934 als hij 44 jaar is met Lijsbert Sikkema, 40 jaar.  

Zij krijgen een zoon: Anne Keegstra (1938). Tien jaar later is de moeder overleden. Na1961 zijn er geen Keegstra’s meer op het 

Schoor. De kop-hals-rompboerderij is rond 2000 afgebroken. Aan het begin van de Koterweg staat nog altijd ‘Sate de Keeg,’ waar 

de Keegstra’s zich naar noemden. Nu bewoond door het vierde geslacht Van Kuiken.

Boer Rinse Hessels van Burum neemt in Buitenpost de naam Keegstra aan. Dat is de hoofdplaats van zijn gemeente. De ‘Akte van 
Naamaanneming’  is in Buitenpost bewaard gebleven: ‘Rinse Hessels  wonende te Burum  heeft dezelve verklaard dat hij aanneemt den 
naam van Keegstra voor familienaam.’ De akten van Wierum zijn verloren gegaan, zoals van meer dorpen. De handtekening laat 

ons zien dat Rinse goed ontwikkeld was. Er waren in 1811 nog veel mensen die niet konden lezen en schrijven.

NASCHRIFT
Het contact tussen Burum en Wierum is verloren gegaan. Klaas Hessels, broer van Rinse Hessels die in 1784 meegaat naar Burum, 

is daar getrouwd en had een dochter: Antje. In Leeuwarden woont in 2013 Kornelis Keegstra. Zijn voornaam doet vermoeden 

dat hij uit de tak van ‘Burum’ komt. 

Mijn verteltrant heeft tot gevolg dat kleine passages niet altijd op feiten berusten. Ze zijn aannemelijk, omdat ze logisch passen 

in het geheel. Speciale dank aan Pieter Hartmans voor zijn zeer nauwkeurige beschrijving van de Wynia’s en de Hartmannen van 

Wierum en Nes, in De Sneuper nummer 102, 103 en 104 en aan Jan de Jager met zijn boek: Wierum en haar bewoners. 

Foppe Duinstra, augustus 2013G
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GRIETENIJ  WESTDONGERADEEL  -  SCHOTANUS  1718

GRIETENIJ  KOLLUMERLAND CA  &  FERWERDERADEEL  -  SCHOTANUS  1718
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MET  ZILVERBESLAG

EEN  FAMILIEBIJBEL  
door  WILLEMKE  FEENSTRA
            

20

ZOEKTOCHT  NAAR  HERKOMST  FAMILIEBIJBEL
Wij hebben een oude zilveren bijbel thuis, een familiebijbel werd er altijd 

gezegd. Het is een prachtige bijbel om te zien en nu ik zelf wat ouder 

word, ben ik nieuwsgierig naar de familienamen die er in staan en in 

welke tijd deze namen er in werden geschreven. Dat werd het begin van 

mijn zoektocht, want die namen zeiden me niks. 

Na veel gezoek en gepuzzel bij Tresoar en op Allefriezen.nl heb ik de link 

naar mijn eigen familie tot-nog-toe niet kunnen vinden, ondanks het feit 

dat er één naam is die ook in mijn familie voorkomt. Er zijn geen levende 

familieleden meer aan wie ik kan vragen wanneer en hoe deze bijbel in 

ons bezit is gekomen, daarom dat ik het op deze manier via De Sneuper 

wil proberen. Misschien dat er iemand is die meer weet over de familie 

die in de bijbel beschreven staat, zodat ik misschien kan achterhalen hoe 

hij in onze familie terecht is gekomen.

EGLE  SAKES  &  BOUKJEN  ALBERTS
De eerste namen die in de bijbel geschreven staan zijn van een echtpaar 

dat trouwde op 27 juli 1766 in de kerk van Niawier. Zij werden getrouwd 

door dominee Florison.

De man heette Egle Sakes en de vrouw was Boukjen Alberts. Zij kregen 

zes kinderen, die er ook allemaal in beschreven staan: Sake Egles, Albert 

Egles, tweemaal een Gertie Egles, de eerste Gertie sterft met negen jaar, 

tweemaal een Jan Egles, de eerste Jan sterft met acht weken en een 

Menne Egles die sterft op twee jarige leeftijd. De naam Egle wordt ook 

wel als Igle of Iggele geschreven als je gaat zoeken in documenten op 

internet, maar in de bijbel staat Egle.

FAMILIENAAM  DOUMA  &  ALBERDA
Na de opsomming van de rij kinderen, waarvan de tweede Gertie de jongste is, volgt het sterven van de vader Egle Sakes. 

Hij stierf op 28 november 1807 op 71-jarige leeftijd. Na de vader staat het overlijden van moeder Boukjen Alberts Douma be-

schreven, nu heeft zij een achternaam gekregen want zij sterft na 1811, het jaar dat men officieel een achternaam aannam. Zij 

stierf op 1 mei 1815 op 75-jarige leeftijd. 

De naam Douma komt in mijn familie voor, maar daar over vertel ik hierna, we vervolgen eerst nog even de bijbel. Na het 

sterven van Boukjen Alberts Douma wordt het sterven van de oudste zoon Sake Egles Alberda genoteerd. Hij overleed op 14 

november 1824, werd 57 jaar oud en heeft dus de achternaam Alberda aangenomen, evenals zijn zusje en broers die ná 1811 

stierven. Maar zij staan niet met hun overlijden in de bijbel, alleen de oudste zoon Sake.

FAMILIENAAM  BUMA  &  HUMALDA
Waar de bijbel hierna heen ging was voor mij toen even onduidelijk, want de volgende geboorte die er in beschreven staat 

is van een Elizabeth Teyes Buma. Na wat sneupwerk ontdekte ik echter dat Elizabeth Teyes Buma een kleindochter was van 

Gertie Egles, de jongste dochter van Sake Egles en Boukjen Alberts Douma.

Gertie trouwde met Jacob Ypes Humalda in 1804 

en woonden op Iepma state in Ee. Zij kregen een 

dochter Baukjen Jacobs Humalda. Deze Baukjen 

trouwde in 1836 met Teye Jans Buma, hij was onder-

wijzer te Anjum en dit was zijn tweede huwelijk. Zij 

kregen twee keer een dochter die zij Elizabeth noem-

den. De eerste dochter stierf op 5-jarige leeftijd door 

een tragisch ongeval. De tweede Elizabeth Buma 

werd geboren in Anjum op 15 mei 1843 en stierf 

ongehuwd in 1915 te Metslawier, 72 jaar oud.
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ZILVEREN  SLUITINGEN  FAMILIEBIJBEL
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FAMILIENAAM  FEENSTRA
Mijn familie heet Feenstra, een naam die in de 

bijbel niet terug te vinden is. Maar mijn over-

grootvader Jitze Feenstra is in 1868 getrouwd 

met Aaltje Douma uit Oudega (Smallingerland). 

Douma is ook de achternaam van Boukjen Alberts 

van het echtpaar uit Niawier in de bijbel. 

De familie van mijn overgrootmoeder Aaltje Dou-

ma heb ik doorgespit, maar geen enkele Douma 

van die tak is naar mijn weten richting Niawier 

getrokken.

Mijn overgrootvader Jitze Feenstra was notaris in 

Metslawier, daar heeft hij gewoond vanaf zijn hu-

welijk in 1868 tot in 1913, toen ging hij met pen-

sioen en verhuisden zij naar Aalsum. 

Elizabeth Buma stierf te Metslawier in 1915. Haar 

geboorte is de laatste die in de bijbel genoteerd 

staat. Elizabeth zelf is ongehuwd en kinderloos 

gebleven. Het zou kunnen zijn dat de bijbel in 

haar bezit is gebleven en dat hij na haar dood, om 

de één of andere reden, bij mijn overgrootvader 

notaris Feenstra terecht is gekomen. Mijn over-

grootvader en overgrootmoeder hebben haar 

ongetwijfeld gekend, omdat ze ook in Metslawier 

woonden, maar dat is een veronderstelling.

NAMEN  EN  AANTEKENINGEN  IN  DE  FAMILIEBIJBEL
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WIE  WEET  MEER?
Mijn hoop is dat er iemand is die meer van deze 

families of de herkomst van deze bijbel weet; 

wat zou dat mooi zijn! Alvast hartelijk dank voor 

het meespeuren. U kunt contact opnemen via:
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HET  RIJKSDAGGEBOUW

IN  BERLIJN 

D
E

 K
O

F
F

E
R

 V
A

N
 O

U
D

T
A

N
T

E
 M

A
T

H
IL

D
E

DE KOFFER VAN MATHILDE

GEBOUWEN  DIE  GESCHIEDENIS  MAAKTEN
Als je in de koffer met herinneringen van mijn in Nes geboren oudtante 

rondneust zie je ook veel foto’s van gebouwen, die geschiedenis heb-

ben gemaakt. Zo staan Mathilde en Ludwig Bach hier in 1921 voor het 

Rijksdaggebouw in Berlijn. Het Duitse parlementsgebouw was gemaakt 

tussen 1884 en 1894 en stond symbool voor de Duitse eenheid. ‘Dem 

Deutschen Volke’ staat er in bronzen letters op, wat betekent ‘Voor het 

Duitse volk’. 

Acht jaar nadat deze foto is gemaakt, in 1933, is het gebouw in brand ge-

stoken. De Nederlandse communist Marinus van der Lubbe is hiervoor 

ter dood gebracht; hij werd in 2007 overigens gerehabiliteerd. 

Het Duitse volk was woedend en dat was waarschijnlijk ook de bedoeling. 

Door de noodtoestand die hierop werd afgekondigd kon Adolf Hitler de 

macht volledig naar zich toetrekken met de ons bekende gevolgen.

VOOR  HET  DUITSE  VOLK
Na de Tweede  Wereldoorlog werden Duitsland en Berlijn verdeeld en de 

regering ging naar Bonn. Na de eenwording van Oost- en Westduitsland 

in 1990 is het gebouw grondig verbouwd. De nieuwe glazen koepel, die 

symbool staat voor ‘transparantie in de democratie’, wordt dagelijks door 

zo’n 8000 mensen bezocht.  

In 1999 is het weer in gebruik genomen als gebouw van het Duitse par-

lement, wederom als teken van de Duitse eenheid. 

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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WAPEN  &  VLAG  VAN 
door  RUDOLF  J.  BROERSMA

tekenaar Fryske Rie foar Heraldyk
DE  STAD  DOKKUM  1

FRIESE  OVERHEIDSWAPENS
De ontstaansgeschiedenis van de Friese overheidswapens is het verst 

terug te volgen; het gaat dan voornamelijk om de stadswapens en enkele 

grietenijwapens.

Van de 41 oorspronkelijke Friese stads- en grietenijwapens zijn er 15 te 

herleiden naar zegels, waaronder zich tien van de elf steden bevinden. De 

meeste van deze zegels, welke ons op dit moment bekend zijn, dateren 

voor het merendeel uit de 15e eeuw, enige uit de 14e eeuw en een enke-

ling uit de 13e eeuw. 

De stadswapens behoren dan ook tot de oudst bekende wapens in onze 

provincie. Ze duiken sedert die tijd regelmatig op, zoals bijvoorbeeld op 

munten in de 15e eeuw geslagen in Leeuwarden, Bolsward en Sneek.

In sommige zegels komen de wapenafbeeldingen al in hun geheel voor, 

zoals bijvoorbeeld Dokkum (in dit geval in het contra-zegel) en Sneek. 

Daarnaast leveren de zegels ook de figuren die later als wapenfiguren 

gebruikt zullen worden. Het wapen van Leeuwarden is daar een goed 

voorbeeld van. De leeuw als attribuut van St. Vitus, die in de vroegste 

zegels op de voorgrond ligt en in latere zegels al op een schildje wordt 

afgebeeld, wordt daarna definitief het wapen van deze stad.

EEN  EERSTE  WAPEN 
In 1999 werd op een veldje bij Heiligerlee een zogenaamde halve krom-

staart gevonden, een munt die uit Dokkum afkomstig bleek te zijn. Deze 

munt vertoonde aan de ene zijde een adelaar boven een klein wapen-

schildje met een gedeeld veld, heraldisch rechts een maansikkel en links 

een zon. De munt kon rond 1430 worden gedateerd aan de hand van 

vergelijkbare munten uit andere steden. 

Zowel dit wapen als het huidige vertonen elementen uit de zegels, maar 

zon en maan zijn niet direct specifiek voor Dokkum. Een vergelijkbare 

combinatie is onder andere ook te vinden in het stadhuis van Zwolle. Hier 

vinden we de zon en de maan als symbool van de almacht van de stads-

regering, aangebracht op de moerbinten in de schepenzaal.

ZON  &  MAAN  OP  MOERBINTEN  IN  SCHEPENZAAL  ZWOLLE

ZEGEL  EN  TEKENING  CONTRA-ZEGEL  DOKKUM  UIT  1491

ZON,  MAAN  &  STERREN
Of het wapen op de munt het stadswapen was aan 

het begin van de 15e eeuw en waarom het wapen 

dan gewijzigd is, is vooralsnog onbekend, omdat 

deze munt de enige bron van dat wapen is. De tot 

nu toe oudst bekende bron van het huidige wapen 

van Dokkum is een zegel uit 1491. 

De stad zegelde voor zover bekend altijd met een 

afbeelding van een kerk in verschillende varianten, 

met daarboven de zon, de maansikkel en een aantal 

sterren. Op de achterkant van dat (groot)zegel uit 

1491 is tevens een contra-zegel te vinden, dat een 

wapen vertoont met de maan en drie van de twaalf 

sterren uit het grootzegel, in dezelfde uitvoering als 

het hedendaagse stadswapen.

wordt vervolgd

HALVE  KROMSTAART  UIT  1430  
MET  DETAIL  WAPENSCHILDJE
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SCHILDERIJ  GOSLING  POSTHUMUS
In de vorige Sneuper stond het interessante artikel 

van de hand van J.D. Isema, getiteld ‘Familieschilderij 
van ds. Jan Douwes’ gezin’, waarop ik graag nog de 

volgende reactie heb.

Ons lid Henk Goslings had dat meteen ook al per e-

mail naar de redactie gedaan. Hij constateerde daarin 

terecht dat het familieportret dat in het boek ‘Geschie-
denis van Dokkum - Hart van noordelijk Oostergo’ niet 

door Douwe Hansma geschilderd kan zijn, zoals de 

auteur Peter Karstkarel stelt. Het is namelijk geschil-

derd door Gosling Posthumus, dezelfde schilder aan 

wie op de pagina hiernaast een artikel wordt gewijd. 

Het was bij ons al langer bekend dat in het geschie-

denisboek van Dokkum helaas de namen van Gosling 

Posthumus en Douwe Hansma door elkaar gehaald 

zijn bij de fotobijschriften. Als het tot een herdruk 

komt van het lijvige boek over Dokkum, zal dat een 

van de weinige dingen zijn die worden gecorrigeerd. 

Dus daar is verder geen discussie over.

Het familieportret door Posthumus dat Isema op 

pagina 27 van De Sneuper 114 afbeeldt, is in 2012 

door mij uitgebreid beschreven in het boek ‘Rondom 
de merklap (1761) van een Dokkumer dame in de dop 
Geeske Bekius-Suidema (1751-1832)’, op pagina 88. 

Het dateert uit omstreeks 1827, terwijl het portret 

van het gezin Douwes uit omstreeks 1845 dateert.

Het motief van een kind dat opkijkt naar een ouder 

met een boek op de schoot is dus niet ongewoon in 

het tweede kwart van de 19e eeuw.

TEXTIELDESKUNDIGE  ARNOLLI
Ik heb de kleding van het gezin van dominee Dou-

wes nog eens door de textieldeskundige van het 

Fries Museum ( Gieneke Arnolli ) laten beoordelen. 

Zij kwam ook op een datering in de Biedermeier tijd, 

zoals ik in mijn eerste reactie op het schilderij, nu al 

weer een paar jaar geleden, al aangaf aan J.D. Isema. 

Maar Arnolli kwam bovendien tamelijk precies uit op een periode rond 1845, dus dat klopt precies met de genealogische 

gegevens van Isema. Zo schijnt dat hoofdsieraad van de vrouw na 1850 eigenlijk niet meer voor te komen, of je moet wel heel 

ouderwets geweest zijn.

SCHILDERIJ  DOUWE  HANSMA?
Dan wat de schilder betreft. Ondanks het feit dat het schilderij waarmee Isema zijn familieportret 

vergelijkt in het geschiedenisboek verkeerd vermeld staat, komt hij juist daardoor op de naam 

van de mogelijke schilder ervan, namelijk Douwe Hansma. 

Van deze schilder bezit het Museum Dokkum diverse schilderijen en ik heb er al vele gezien in 

de loop der jaren. Hoewel ik het geen typische Douwe Hansma vind, is het wat mij betreft toch 

niet uitgesloten; maar zonder signatuur komt daar geen definitief uitsluitsel over. Ik vroeg me af 

of het familieportret al eens goed schoongemaakt is door een restaurateur. Niet zelden duikt bij 

zo’n restauratie nog een signatuur op.

 DOUWE  HANSMA  -  MUSEUM  DOKKUM
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DS.  JAN  DOUWES’  GEZIN  2 door  IHNO  DRAGT

FAMILIETAFEREELTJE  DOOR  GOSLING  POSTHUMUS  -  FRIES  MUSEUM

DS.  JAN  DOUWES’  GEZIN  DOOR  DOUWE  HANSMA ( ? )  -  JAN  DOUWES  ISEMA
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DE  DOCHTER
In het boek Social Media in 19e-eeuws Dokkum: Vijf vriendenalbums uit 1830-
1850 beschreef ik onder andere het album van Johanna Alberta Hendrika 
Hugenholtz (Vorden, 2 februari 1822 - Elst, 4 maart 1897). Enige tijd na het 

verschijnen van deze publicatie dook een schilderij op (nu in de collectie 

van het Museum Dokkum), dat ik zeker zou hebben opgenomen als dit 

mij bekend was geweest, namelijk met een portret van haar vader. Het 

schilderij wordt hier in De Sneuper voor het eerst gepubliceerd. 

Nans (haar roepnaam) Hugenholtz was niet in Dokkum geboren en over-

leed er ook niet. De reden dat haar ‘poëziealbum’ toch in bovengenoemd 

boek beschreven wordt, is gelegen in het feit dat Nans toen in Dokkum 

woonde. Bovendien trouwde ze met een Dokkumer apotheker die van 

1851 tot 1858 burgemeester van Dokkum was. Bij deze Anne Posthuma 

kreeg ze vijf (in Dokkum geboren) kinderen. 

DE  VADER
Nans was de dochter van de predikant Petrus Arnoldus Co(e)nradus 
Hugenholtz (Amsterdam, 6 april 1790 - Dokkum, 14 februari 1868) en 

Guillette Bruinier (1793-1868). Toen ze vijf jaar oud was, werd haar va-

der naar Dokkum beroepen, waar hij predikant was tot zijn emeritaat in 

1862. In de Leeuwarder Courant komen we dominee P.A.C. Hugenholtz 

uit Vorden voor het eerst tegen op 6 april 1827: Dokkum 4 april, Heden 
avond is alhier, ter vervulling van vacature, het navolgende twaalf-, zes- en 
drietal gemaakt: ... P.A.C. Hugenholtz te Vorden... En daar uit met eenparigheid van stemmen beroepen Ds. D. Bruins, Predikant te ’s 
Gravenland. Maar Bruins bedankte en in tweede instantie werd Hugenholtz beroepen.

We vinden hem het volgend jaar in de Leeuwarder Courant van 25 juli, nu in de functie van Curator van het Gymnasium te 

Dokkum. Samen met de andere curatoren R. van Kleffens en A. Adriani beveelt hij de nieuwe rector K. Stort aan bij het publiek.

Nans’ vader was niet zomaar een predikant, maar zat in allerlei besturen en commissies. In de Leeuwarder Courant van 27 janu-

ari 1846 wordt gemeld dat P.A.C. Hugenholtz, president van het provinciaal kerkbestuur, door Zijne Majesteit benoemd was in 

het provinciale college van toezicht op de kerkelijke administratie der hervormden. Hierin zaten deftige heren zoals R.H.S.G. 
Juckema van Burmania baron Rengers en mr. J. Schik, griffier der Provinciale Staten. In dezelfde krant wordt op 7 juli van het 

jaar daarop gemeld dat hij door de minister voor de zaken van de hervormde eredienst enz. baron Van Zuijlen van Nijevelt 

benoemd was tot lid van de 31ste Synode van de Nederlands hervormde kerkbesturen.  Dr. G.A. Wumkes in zijn Stads- en 

dorpskroniek van Friesland meldt dat Hugenholtz op 14 mei 1849 benoemd werd tot ridder der orde van de Nederlandse Leeuw.

DE  SCHILDER
Deze vooraanstaande Dokkumer dominee liet zich enige jaren na zijn komst in Dokkum door een schilder uit die stad portret-

teren. Dat is de tweede reden waarom deze olieverf op doek (inclusief originele lijst meet het circa 78 x 70 cm) zo interessant 

is. De dominee, herkenbaar aan de witte bef, is geschilderd, zittend op een stoel aan een tafel met boeken; één heeft hij er 

opengeslagen in zijn linkerhand. Achterop heeft de schilder eigenhandig geschreven: P.A.C. Hugenholtz – geb: den 6 April 1790 
– Predicant a Dockum – Geschild: 1831 door G.T. Posthumus.

Gosling Tjeerds Posthumus (Dokkum 7 november 1800 - 15 november 1832) was een getalenteerde schilder die helaas jong 

overleden is. Zijn oeuvre is daardoor tamelijk beperkt gebleven. Er is werk van hem in de collectie van het Fries Museum en 

het Museum Dokkum, enkele schilderijen hangen in het stadhuis van Dokkum en er zijn nogal wat portretten bij particulieren 

bewaard. Dit schilderij werd vanuit de handel aangeboden en voor het Museum Dokkum door de Ottema-Kingma Stichting 

aangekocht en daarna gerestaureerd met financiële steun van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting. In september 2015 zal 

in het Museum Dokkum een tentoonstelling te zien zijn, speciaal aan Gosling Posthumus gewijd.

DE  NAAM
Over de naam Hugenholtz tot slot nog dit: de familie heet oorspronkelijk uit Duitsland afkomstig te zijn en de naam is een 

afgeleide van Hohenholtz, oftewel Hooghout. Sinds het begin van de 18de eeuw waren er leden van het geslacht Hugenholtz 

predikant in Nederland. En de vrouwelijke leden van de familie trouwden niet zelden zelf ook met een predikant. Zo had ‘onze’ 

Dokkumer dominee naast Nans nog een dochter Albertha Arnolda Catharina (roepnaam Bertha, 1826-1903) die in Dokkum 

trouwde (1864) met de predikant Jan Douwes (1816 - 1888). (Zie ook het artikel van Jan Douwes Isema in De Sneuper 114).

PETRUS  ARNOLDUS  COENRADUS  HUGENHOLTZ   1790 - 1868

VAN  GOSLING  POSTHUMUS

ONBEKEND  SCHILDERIJ

door  IHNO  DRAGT  
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STAND  VAN  ZAKEN  IN  1992
In 1975 kocht wijlen de antiquair M.H. Douma te Amsterdam vanuit 

Parijs acht deuren met daarin gebrandschilderde ramen, oorspron-

kelijk uit de kerk van Hollum, anno 1679, gemaakt ter herinnering van 

de toenmalige herbouw. Na de restauratie van deze kerk in 1879 zijn in 

1881 189 glaasjes verkocht, dat wil zeggen: minimaal 21 raampjes van 

elk 9 glazen. De veronderstelling is dat er oorspronkelijk een midden-

raam met het Cammingha-wapen is geweest, geflankeerd door twee 

ramen met elk 18 raampjes; tezamen de 36 leden van de drie raden 

van het eiland: Hollum, Ballum en Nes. Vijf Hollumer raampjes en een 

Nesser raampje werden in 1976 verkocht aan het Scheepvaartmuseum 

te Amsterdam. Een Nesser raampje hield de antiquair Douma zelf en 

een Hollumer raampje verkocht hij aan een particulier. 

Via het Scheepvaartmuseum kwam Hans Zijlstra in contact met de 

studente Johanna Hermans die voor haar opleiding Conservatie-res-

tauratie glaskunst aan de Associatie Universiteit Antwerpen onderzoek 

naar dit laatste Hollum raampje deed. Dit raampje is in het bezit van prof. 

dr. J. Caen die het raampje van een Zwitserse antiquair gekocht had. 

Johanna Hermans heeft van dit raampje een conservatie-restauratie-

rapport gemaakt. Het Nesser raampje dat dhr. Douma zelf hield, is na 

zijn overlijden via zijn winkelboedel in 2006 overgenomen door Bruil & 
Brandsma, antiquairs te Amsterdam en in 2013 aangekocht door Arend 
Jan Hakman te Hollum op Ameland. 

NESSER   KERKRAMEN 
Tegelijk bleek er in een veilingcatalogus van Drouot, 

Parijs, 1969, bladzijde 116, twee Nesser raampjes te 

zijn aangeboden. Deze werden gevonden door de 

Nederlandse glas-in-loodramen-kenner Cees Ber-
serik. Hierdoor zijn er in plaats van zeven bekende 

raampjes in 1992 nu tien raampjes bekend. Hieruit 

blijkt dat er oorspronkelijk – zoals verwacht – twaalf 

Hollumer raampjes geweest zijn, waarvan er tien 

met onderschriften én naam bekend zijn. Deze 

zeven Hollumer raampjes hebben alle een huismerk 

als helmteken. Drie hiervan voeren de Amelander 

vlag op het centrale scheepje. Als ambten worden 

genoemd: burgemeester, volmagt, kerkvoogd, ouder-
ling, armenvoogd. Kerkvoogden en armenvoogden 

waren er altijd in dubbeltallen.

De beide Nesser raampjes hebben een heraldisch 

helmteken: een gouden lelie en een zwarte (roof-)

vogelkop. Mogelijk verwijzen deze naar de namen 

van twee schepen.

De twee raampjes uit de Parijse veilingcatalogus zijn 

duidelijk van hetzelfde atelier. Echter de omlijsting 

van de raampjes is verschillend: een identiek aan het albekende Nesser raampje, de ander met een afwijkende omlijsting met 

kopjes (‘mascarons’). Dit is voor mij aanleiding om te veronderstellen dat het hier om een Ballumer raampje gaat. Deze beide 

raampjes hebben als centrum schepen met de Amelander vlag. Als helmteken wordt een gekroonde weverspoel (Nes) en een 

gekroonde troffel (Ballum) gevoerd: deze verwijzen mogelijk naar de beroepen.
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AUTEUR  AREND  JAN  HAKMAN  MET  ZIJN  ‘NESSER’  KERKRAAM

KERKRAMEN  HOLLUM (A)
EEN  NIEUWE  STAND  VAN  ZAKEN door  AREND  JAN  HAKMAN

In De Sneuper 111 publiceerden de redactieleden Hans Zijlstra en Jacob Roep een artikel over de gebrandschilderde 

ramen uit 1679 in de hervormde kerk van Hollum op Ameland. Ondertussen zijn er nieuwe gegevens en feiten bekend 

geworden, waarmee de Amelander Arend Jan Hakman, die al in 1995 over de ramen publiceerde, dit artikel samenstelde:   

NESSER  KERKRAMEN  IN  VEILINGCATALOGUS  DROUOT  PARIJS   



STAINED  GLASS 
Midden jaren 1990 publiceerde Zsuzsanna van Ruyven een tweedelig 

standaardwerk over gebrandschilderd glas: ’Stained glass in the Nether-
lands before 1795’. Op bladzijden 30 en 31 stelt zij dat de scheepjes in 

de Hollumer glazen uit de 17e eeuw afkomstig moeten zijn, want zij zijn 

stilistisch identiek aan de Nesser scheepjes, die ongetwijfeld 17e-eeuws 

zijn; ook al is de centrumvoorstelling van een schip in een heraldische 

omlijsting merkwaardig. Een in 1668 gedateerd schip dat bijvoorbeeld 

veel gelijkenis vertoond met de Hollumer schepen komt voor in het 

boek ‘De Caeskopers’, over een doopsgezinde familie in de Zaanstreek 

die aan de basis stond van het familieconcern Honig.

Midden jaren 70 kreeg toenmalig directeur Sytse ten Hoeve van het 

Fries Scheepvaartmuseum in Sneek van antiquair Douma de zes ra-

men aangeboden die uiteindelijk naar het Scheepvaartmuseum in 

Amsterdam zijn gegaan. De vraagprijs was toen volgens Ten Hoeve 

45.000 gulden, dus gemiddeld 7.500 gulden per raam.

NIEUWE  RECONSTRUCTIE  VAN  DE  RAMEN
Hieronder een nieuwe reconstructie van in totaal negentien ramen. 

De onderschriften van de reconstructies betekenen: 

SMA = scheepvaartmuseum Amsterdam (18 stuks), ANTW = Antwerpen, 

DOU = Douma (3 stuks), PARIJS = Parijs (6 stuks) en WEG = ontbreekt
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HET  DOOR  DE  AUTEUR  AANGEKOCHTE  ‘NESSER-RAAM’
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Op dit raam stond een troffel afgebeeld. Mogelijk gaat het 
hier om Gerben Cornelis Roep, die meester-metselaar was en 
in   Ballum woonde, een voorvader van redactielid Jacob Roep.
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HEILIG FRIES DNA
door  WIBO  BOSWIJK
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IN DE ABDIJ VAN TONGERLO

SIARD VAN MARIËNGAARDE 
Ruim 25 jaar geleden zijn wij van Sneek naar Zuid-Limburg verhuisd. Nu 

het met werken wat rustiger aan kan, fiets ik heel wat af in de omge-

ving. Van Zuid-Limburg kom je dan al snel in de Ardennen en de Eifel en 

als je wat minder hellingen wilt, zijn Belgisch-Limburg en de Belgische 

Kempen een waar fietsparadijs, mooie routes  door mooie landschap-

pen, historische plaatsjes, kastelen en... abdijen. 

Zo kwam ik onlangs bij de abdij van Tongerlo tussen Diest en Heren-

tals. Een zeer indrukwekkend gebouwencomplex met o.a. een Da Vinci-

museum met een 16e-eeuwse replica van “Het Laatste Avondmaal” van 

Leonardo Da Vinci. Bijzonderheid van de abdijkerk is het reliekschrijn van 

de heilige Siard van Mariëngaarde die hier sinds 1617 wordt vereerd. 

SJOERD  VAN  FRIESLAND
Siard, alias de heilige Sjoerd van Friesland (± 1150-1230) was vanaf 1194 

de vijfde abt van het klooster Mariëngaarde, net ten oosten van Hijum. 

Om zijn eenvoud, ascetisch leven, brooduitdelingen aan de armen én 

de genezingen die hij vóór en na zijn dood verricht zou hebben, is hij 

zalig verklaard. Op afbeeldingen is hij meestal te herkennen aan een kruis met gesel en tak in de hand en met een broodmand 

naast zich. Hij werd na zijn overlijden op 13 november 1230, in een fraaie marmeren tombe in de kloosterkerk van Mariën-

gaarde begraven. Het klooster werd na zijn dood een bedevaartsoord voor onze voorouders die toen allemaal katholiek waren. 

Siard werd aangeroepen voor oogziekten, veeziekten, voorspoedige bevallingen en bescherming van jonge moeders en kin-

deren. Als tegenstander van de vele vetes in de 13e-eeuwse Friese samenleving, werd hij ook vereerd als verzoener. Een traditie 

die voortduurde tot de reformatie in 1578.

De verering uitte zich in het bezoeken van de  stoffelijke overblijfselen, het brengen van een offer (meestal gesymboliseerd 

door het ontsteken van een kaarsje)  en het aanroepen van de heilige om bijstaand/voorspraak in de nabijheid van zijn graf. 

SPIRITUEEL  ERFGOED
De stoffelijke resten van heiligen waaraan men bepaalde krachten toeschrijft noemt men relieken. Het spirituele aspect daar-

van leeft in Nederland vrijwel niet meer. In andere landen leeft reliekverering veel meer. In het katholieke geloof zien gelovigen 

een heilige als iemand die voor hen kan bemiddelen bij God. Door het reliek bleef een heilige tastbaar aanwezig na zijn/haar 

dood. Wonderen die de heilige bij leven verricht zou hebben, kunnen nog steeds door aanbidding en aanraking van zijn re-

lieken uitgaan. Relieken zijn daarom vaak het doel van bedevaarten die in de Middeleeuwen zeer populair waren. Enerzijds als 

boetedoening en bezinning, anderzijds om door aanroeping bij de relieken, de heilige om bijstand te vragen. 

Tegenwoordig zijn relieken en reliekverering voor de meesten in Nederland puur cultureel erfgoed, wat om die reden zeker 

ook gekoesterd moet worden. Toen had het iets magisch. Daardoor blijft het intrigerend. Het is iets wat onze voorouders in de 

Middeleeuwen hoe dan ook zeer belangrijk vonden en ook daarom al gerespecteerd/bewaard moet worden.

RELIEKSCHRIJN  SIARDUS  VAN  HALLUM  IN  TONGERLO  MET  O.A.  SCHEDELDAK

ABDIJ  VAN  TONGERLO ( B )
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tijd van steden en staten
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SIARDUS  VAN  HENSEMA
In 1594, na de verwoesting van het klooster tijdens de reformatie, heeft 

een Siardus van Hensema, met toestemming van paus Clemens VIII, het 

gebeente van Siard, om het niet verloren te laten gaan, naar Duitsland 

gesmokkeld. In 1614 zou zo ook het gebeente van de heilige Frederik, 

alias Freark of Feyko, pastoor van Hallum, stichter en eerste abt van 

Mariëngaarde, naar de Zuidelijke Nederlanden zijn overgebracht. 

Men spreekt in eerste instantie over een volledig verzegelde kist waarin 

de beenderen van Siard in fluweel verpakt met ijzerdraad aan elkaar ge-

regen waren.Hoe het daarna precies ging met de stoffelijke resten is niet 

helemaal duidelijk. Van Hensema mocht zelf het hoofd en een deel der 

beenderen houden. 

EEN  OMSTREDEN  DAAD
Wie deze Siardus van Hensema precies is, is niet duidelijk. Zijn enige erf-

genaam zou een jonkvrouw Dorothea van Hensema zijn geweest. In-

dien deze translocatie van het gebeente een omstreden daad was, kan 

men zich voorstellen dat de naam fictief was. De naam van Hensema 

heb ik in Friesland niet kunnen traceren. In Groningen komt de naam Hensema vanaf de 18e eeuw pas voor in Westerwolde. Was 

deze Siardus wel van Friese adel zoals zijn naam doet vermoeden of had hij zijn naam verbasterd ? Van een aantal Friese adellijke 

families overlijden wel enkele leden in die tijd in Brabant, Luik, Geneve, Wenen, in een klooster in Osnabrück. Op studiereis, als 

militair... of in ballingschap ?

In 1608 heeft de bisschop van Keulen toestemming gegeven tot verering en verspreiding van de relieken. Het deel van Van 

Hensema, de schedel, kaak en de helft van de botten belanden, na zijn overlijden, met het gebeente van Frederik, in de abdij van 

Roeulx (B). Dit deel gaat in 1938 naar de abdij van Leffe bij Dinant.

Het schedeldak van Siard en een deel van het overige gebeente belandt in 1617 reeds in de abdij van Tongerlo (B). De onderhelft 

van de schedel is op een onbekend moment (1938?) van Leffe in Tongerlo terecht gekomen. Het werd daar buiten het schrijn be-

waard en is voor de oorlog naar Rome gesmokkeld  waar het bewaard werd bij de Generaal Kapittel der Premonstratenzers. Om-

dat het daar niet vereerd werd, is het in 2001 naar het klooster Windberg, ten oosten van Regensburg in Duitsland, overgebracht.

Tongerlo, Leffe en Windberg zijn alle drie Premonstratenzer kloosters, van dezelfde orde als Mariëngaarde. Pas in 1728 werd 

verering van Siardus door Paus Benedictus XIII erkend. In tegenstelling tot Frederik van Hallum, komt Siardus niet op de officiële 

heiligenkalender voor terwijl hij meer werd/wordt vereerd. Bij verdere naspeuring blijkt ook in Nederlands Brabant bij Bergen op 

Zoom nog een middenvoetsbeen van Siard terecht te zijn gekomen. Hoe en wanneer dit hier gekomen is, is onduidelijk. Op 2 

februari 1626 is prior Beijhaerts van het klooster in Huijbergen met een bezeten (psychotische) jongeman naar Tongerlo afge-

reisd, waar de man genas na aanraking van de  relieken. Half maart deed hij zo een tweede ‘uitdrijving’, waarna hij het kelkdoek,  

waarmee hij twee ribben van Siard had vast gehouden tijdens het gebed voor genezing, meekreeg. 

RELIEKEN  VAN  SIARDUS  VAN  HALLUM  IN  TONGERLO  EN  WINDBERG

KLOOSTER  MARIËNGAARDE  



DEN  DOEK  VAN  HUIJBERGEN
De abt van Tongelo gaf geen toestemming om een stuk van het reliek 

mee naar Huijbergen te nemen. Alleen al in het jaar 1626 zijn aan het 

doek 28 mirakelen toegeschreven, waarvan de getuigenverklaringen 

voor schout en schepenen in het parochiearchief worden bewaard. Ze 

zijn in 1629 door prior Adolphus Beijhaerts  uitgegeven als bijlage in een 

herdruk van een boek over het leven van Siardus van B. Bosschaert uit 

1625. In 1639 verklaard de bisschop van Antwerpen: ‘Ik ken geen heilige 
in mijn bisdom, die zo veel wonderen en teekenen verricht als de gelukzalige 
Siardus door den doek van Huybergen.’

Vanaf 27 oktober 1707 blijkt er dan ook het stuk gebeente te zijn in Huij-

bergen, zonder dat duidelijk is met wiens toestemming dat daar is geko-

men. Pas in 1829 wordt dit reliek door het apostolisch district Breda als 

authentiek verklaard. De verering in Huijbergen is na verwoesting van 

de kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog (1944) gestopt. Het reliek wordt 

nog wel in een kluis in de kerk bewaard.

Een gevolg van de verering rond Huijbergen is dat de voornaam 

Siard(us) populair is in West-Brabant, net zoals rond Tongerlo, terwijl hij 

in Friesland al in de 18e eeuw vrijwel lijkt uitgestorven.  Vrouwen, die pas 

zwanger waren geworden na het aanroepen van Siardus, dankten voor 

een spoedige bevalling en noemden hun pasgeborene ook regelmatig 

Siardus. De eerste die in Huijbergen deze naam gebruikte was Siardus 
Bongaerts (1605-1670), prior van het Wilhelmietenklooster aldaar. Na 

het verdwijnen van het klooster bij Hijum, blijkt dat enkele vooraanstaan-

de Friese families nog tot ver in de 17e eeuw trots waren op hun histo-

rische banden met dit klooster. Bijvoorbeeld de protestantse Schelte van 

Æbinga legateert in 1666 bij zijn overlijden nog een altaarkleed aan de 

heilige Siard.

KLOOSTER  MARIËNGAARDE  &  SIARD
Het blijft bijzonder om zo ver van Friesland een stukje Friese Mid-

deleeuwen terug te vinden. Helaas wordt er in Tongerlo en in Leffe bij 

de relieken weinig verwijzing gevonden naar Friesland en het klooster 

Mariëngaarde. 

In 2001 heeft de Fryske Akademy het boek uitgegeven ‘Vitae Abbatum 
Orte Sante Marie’ door Lambooij en Mol, een tweede gedrukte versie van 

de 13e-eeuwse Latijnse tekst met vertaling van de levensbeschrijvingen 

van vijf abten van Mariëngaarde.  Daarnaast bevat het boek een uitge-

breide achtergrond van de Friese maatschappij rond de stichting van 

dit klooster. Voor de meeste genealogen in Friesland houdt de historie 

vaak op rond 1600, met dit boek gaat de periode 400 jaar daarvoor ook 

spreken. Voor geïnteresseerden is tegenwoordig op internet veel extra 

informatie over Siard en Mariëngaarde te vinden.

Wie was die Siard eigenlijk ? Volgens de levensbeschrijving kwam hij uit 

de omgeving van het klooster en was hij van adellijke komaf. Hij was 

als jongeling door zijn familie al in de leer gedaan bij abt Frederik van 

Hallum. Sommigen denken dat hij verwant zou zijn met de van Hen-

sema’s omdat 350 jaar na zijn dood, Siardus van Hensema zijn gebeente 

in veiligheid brengt. Zoals hiervoor aangegeven roept dat vraagtekens 

op. Ook andere families waren zeer nauw verbonden bij het klooster-

leven van Mariengaarde. Bijvoorbeeld de van Cammingha’s, de Marckla’s 

van Mercelum, de Goslinga’s, op wiens land het klooster was gesticht, 

de Eminga’s, Liauckema’s, Sythiema’s en de Æbinga’s. Een aantal nazaten 

van die families liggen nog steeds begraven in de kerk van Hallum.

Volgens onderzoek van Lambooij en Mol hebben de families Van 

Cammingha en Marckla waarschijnlijk de grootste rol gespeeld bij de 

stichting van het klooster en is het aannemelijk dat ook zij een zoon 

aan de kloosterschool van Frederik hebben toevertrouwd. 
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THECA  IN  SCHRIJN  VAN  HUIJBERGEN  MET  SIARDUSBEELD

SIARDUS  BONGAERTS   PRIOR  VAN  HUIJBERGEN  (1654)

LEVENSBESCHRIJVING  VIJF  ABTEN  MARIËNGAARDE
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DNA-ONDERZOEK?
De stins van de Æbinga’s lag een kilometer van Mariëngaarde, in één 

staak van deze familie kwam de voornaam Syurd later regelmatig voor 

en deze familie heeft naast kloosterlingen in de 15de eeuw nóg twee 

abten geleverd aan Mariëngaarde. Helaas geen bewijs voor een fami-

lieband met Siard zonder archiefbronnen of  Y-DNA. 

Als DNA-genealoog gaat het nu wel kriebelen bij de gedachte aan 

hedendaagse mogelijkheden om de relieken te vergelijken op Y-DNA 

met nazaten van deze familie. Wetenschappelijk gezien blijven het 

botten en kiezen, een bron voor DNA-onderzoek. Omdat het gebeen-

te nooit in de grond is begraven is de kans op aantreffen van een re-

delijke kwaliteit Y-DNA na 800 jaar nog aanwezig, al is het maar deels. 

Het mt-DNA van de moederlijke lijn zal zeker nog aantoonbaar zijn.

Aangezien de herkomst van deze relieken redelijk betrouwbaar lijkt, 

is het een unieke kans om historisch regionaal DNA mèt een naam 

te bepalen. Zeer interessant voor de genealogie! Dit in tegenstelling 

tot allerlei projecten waar DNA bepaald wordt op middeleeuwse kerk-

hoven zonder naamplaatjes (Vlaardingen, Eindhoven, Oldenzaal etc.). 

Die projecten zijn voorlopig alleen interessant voor de genografie, de 

verspreiding van bepaalde (haplo)typen over de aarde. 

De Æbinga’s, Eminga’s, Goslinga’s, Camminga’s en Marckla’s zijn voor 

zover mij bekend in rechte mannelijke lijn uitgestorven. Zijn er nog 

andere families uit de omgeving van Hallum in rechte mannelijke 

lijn geïnteresseerd in een DNA-test? Anders zijn er misschien nog de 

resten uit de kerk in Hallum...

Begin 20e eeuw heeft men in Hallum onder-

houd gedaan aan de Æbinga-grafkelder en 

daarbij  stoffelijke resten in kisten met naam-

plaat gevonden. Een perfecte bron om mid-

deleeuws DNA-onderzoek mee te staven. Maar 

helaas, in die tijd vond met het wel netjes om 

alle resten door elkaar op één hoop in de kelder 

te stapelen, zonder kist, zonder naamplaten. 

Later bij het aanleggen van de luchtverwar-

ming zijn er waarschijnlijk nog een aantal 

resten uit andere kelders bij geplaatst: een    

unieke bron minder. Toch zullen de meeste schedels van mannen nog 

delen van het Y-chromosoom van de van Æbinga’s bevatten. In plaats 

van het DNA uit een kies van een enkele schedel zou men nu het DNA 

van alle schedels moeten bepalen. 

Bij opgravingen in 2006 in de kerk in Arum zijn de grafkelders be-

horende bij de lokale Camminghastate geopend en professioneel geïn-

ventariseerd. Helaas zijn daar geen naamplaten bij de diverse stoffelijke 

overschotten gevonden, maar dit zou ook een interessante oud-DNA-

bron kunnen zijn, gecombineerd met o.a. de resten in Hallum en andere 

plaatsen.

SIARD  VAN  CAMMINGHA?
Is de heilige Siardus zijn leven begonnen als Siard van Cammingha? 

Of toch een Æbinga? Een Markla, Eminga, Liauckema, Sythiema of een 

Goslinga misschien? Met DNA is er een kans dit uit te vinden als we 

betrouwbaar referentiemateriaal hebben. Bij voorkeur identificeerbaar 

DNA uit de grafkelder of van levende nazaten enerzijds en... DNA uit 

de relieken anderzijds. 

Ook de heilige Frederik, zoon van Doede en Siebrig, ondanks van 

minder rijke komaf, behoort waarschijnlijk bij deze gegoede fami-

lies. In de families Botnia, Sythiema, Æbinga en Kampstra komt later 

de naam Fecce of Feyke ook weer voor. Misschien wel Feyko Doedes 

Æbinga of Kampstra?
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 ÆBINGA-GRAFKELDER   SINT MAARTENSKERK  HALLUM

SIARDUSBEELD  IN  SCHUSSENRIED

  ÆBINGA-NAAMPLAAT
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GOD  VERSTROOIT  DE  BEENDEREN
Vorige zomer (2013) heeft de abt van Tongerlo een reliek van Siard 

voor het altaar van een nieuwe kerk in Chiguayante (Chili) in de vloer 

ingemetseld. Natuurlijk een mooie gedachte dat zelfs aan de andere 

kant van de wereld men een Friese heilige vereert, ondanks dat ver-

dere verspreiding niet van deze tijd lijkt. Maar ook niet helemaal van de 

tijd van Siard zelf. In de levensbeschrijving van Frederik staat letterlijk:

‘Quia Deus dissipavit  ossa eorum  qui  hominibus  placent  etcetera’, 
God verstrooit de beenderen van hen die de mensen behagen (i.p.v. 

God), Psalm 52: 6 VC. In de tijd en omgeving van Siard zag men ver-

spreiding van beenderen dus niet bepaald als een zegen, eerder als 

een straf.

Voor de traditionele verering van Siard is er geen betere plaats dan 

de abdij van Tongerlo. Wat dat betreft is het zeker geen slechte plaats 

voor AL zijn nog bestaande resten.  Misschien iets om eens te overwe-

gen en de verdeling van 1608 ongedaan te maken. 

VERBONDENHEID  MET  ONZE  REGIO
Op de zondag voor zijn naamdag, 14 november, is er in de abdijkerk 

in Tongerlo een speciale druk bezochte bedevaartsmis, waar onze 

stamgenoot in een bijna 800 jaar oude traditie op indrukkende wijze 

vereerd wordt. Dit jaar is dat op 9 november.

Het klooster Leffe is voorlopig voor bezoekers gesloten, maar van 

achter tralies in de toegankelijke abdijkerk, zijn de relieken nog onder 

het altaar te zien. Een Fries vaandel/wapen of een verwijzing naar 

Mariëngaarde of Hallum ter her- en erkenning erbij, zou de verbon-

denheid met onze regio wel meer benadrukken.

Het blijft jammer dat in hun heitelân vrijwel ieder spoor van Siard en 

Freark is uitgewist; niet zo zeer om te vereren, als wel om het tonen van 

respect voor twee mensen die in hun tijd in onze regio een belang-

rijke en gewaardeerde plaats innamen. Het is goed dat er in Hallum 

sinds 1978 een standbeeld van Freark is. Verder komen hun afbeel-

dingen nu nog voor in de kerk van St.Nicolaasga. In Hallum werd op 14 

december de stichting van Mariëngaarde, 850 jaar geleden, herdacht.

OECUMENISCHE GEDACHTE
Aangezien de heilige Frederik van Hallum in België vrijwel niet meer 

wordt vereerd en ook hij nogal verspreid is geraakt, zou hij misschien 

wel naar Hallum terug mogen. In het koor van zijn kerk in Hallum is nog 

wel plaats voor de oudst bekende pastoor, stichter van Mariëngaarde. 

Met zijn klooster heeft hij ook naamgegeven aan de huidige protestante 

gemeente Hallum. Een mooie oecumenische gedachte? 

Of anders zou hij vereend kunnen worden met Siardus in Tongerlo op-

dat leermeester en leerling weer gezamenlijk kunnen rusten, zoals ze dat 

eeuwen in Mariëngaarde gedaan hebben en zoals ze gezamenlijk met 

naam en afbeelding op het abtszegel van Marëngaarde (1491) staan.

ILLUSTRATIEVERANTWOORDING
De foto’s bij dit artikel zijn afkomstig van internet en gemaakt door de 

auteur of, voor zover bekend en te achterhalen, gemaakt door:

Chiguayante   fr. Jeroen De Cuyper 

Tongerlo  fr. Jeroen De Cuyper

Windberg  fr. Jeroen De Cuyper

Windberg  P. Gabriel Wolf

Æbinga-kelder Hallum Melle Koopmans
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THECA  MET  RELIEK  IN  CHIGUAYANTE  (CHILI)

           BEDEVAART  IN  TONGERLO  (BELGIË)

ZEGEL  VAN  MARIENGAARDE  (1491) 

ONDER  MARIA  DE TEKST:  ‘FREDERIC Y SIARD’  EN  AFBEELDINGEN  
VAN  BEIDE  HALLUMMER  HEILIGEN.  FREDERIK  ALS  BOUWER VAN  
MARIËNGAARDE  MET  EEN  KLEIN  KLOOSTER  IN  DE  HAND  EN SIARD  
MET  ZIJN  MAND  BRODEN



LOFZANG  OVER  DE  EE  &  DOKKUMER  GROOTDIEP  
Donderdag 19 juni verscheen bij uitgeverij Wijdemeer ‘Het boek van de Ee’ 
van journalist en historicus Erik Betten. Aan de hand van onderwerpen als 

het ontstaan van de Ee, de ontwikkeling van de zijlen en de dijken, de rol 

als waterweg en bedrijvigheid op en aan de Ee/Grootdiep, schetst het boek 

een beeld van deze bijzonder waterweg. Aardig detail is dat onze voorzitter 

Haije Talsma in zijn rol als wethouder ruimtelijke ordening van de aangren-

zende gemeente Ferwerderadiel nog een bijdrage leverde aan dit boek. 

Het eerste hoofdstuk gaat over het ontstaan van de Dokkumer Ee. Een fas-

cinerende geschiedenis van natuurlijke processen en menselijk ingrijpen, 

soms bedoeld, soms onbedoeld. 

Het tweede hoofdstuk laat aan de hand van een tocht van Leeuwarden 

naar Dokkumer Nieuwe Zijlen zien wat er aan steden, dorpen, monu-

menten en landschappelijke elementen te ontdekken valt. 

Het derde hoofdstuk gaat dieper in op de rollen die de Dokkumer Ee in 

het verleden vervulde. Als economische levensader, als verbindingsas, 

als fysieke scheiding tussen landschappen, bestuurlijke eenheden en 

mentaliteiten. Bijzonder prettig zijn de noten, die in de marge staan en 

vaak verwijzen naar websites en nuttige bronnen om verder te lezen. 

Hoofdstuk vier wijst concreet aan hoe op en rond de Ee de industrie en 

handel heeft gebloeid, maar ook hoe de grillige wereldeconomie haar 

sporen heeft getrokken in bebouwing, landschap en lokale geschiedenis. In een interessante uiteenzetting geeft Betten uitleg 

over de methoden van selnering tussen Anjum en Ee, de legende van Esonstad en de baksteenfabricage en panwerken, waarvan 

de laatste resten nog altijd tastbaar aanwezig zijn bij Oostrum.  Het boek is rijk en gevarieerd geïllustreerd met meer dan honderd 

illustraties en mooi kaartwerk. In zogenaamde zijtakken wordt ingegaan op de Dokkumer Ee in bevroren toestand, de Ee in de 

beeldende kunst, de manier waarop de rivier in de literatuur aan bod komt, en de natuur in en om de Ee. 

SLAGADER  VAN  NOORDOOST-FRYSLÂN
Tot slot schetst de auteur de mogelijke toekomst van de Dokkumer Ee en het Grootdiep, maar belangrijker nog, de manier waarop 

het aloude systeem van waterverbindingen in Noordoost-Fryslân, het oude Oostergo, hersteld kan worden. De vergelijking met 

de menselijke bloedsomloop dringt zich daarbij onweerstaanbaar op. De Dokkumer Ee is eeuwenlang de slagader van de streek 

geweest, gevoed en voedend voor de dertig opvaarten die in alle richtingen dorpen en buurtschappen met de wijde wereld 

verbonden. Zo was en is de Dokkumer Ee op sociaal-economisch, landschappelijk en geschiedkundig gebied van onschatbare 

waarde voor Noordoost-Friesland. Hoewel die aders in veel gevallen in de tweede helft van de vorige eeuw afgesloten zijn, lig-

gen ze er nog altijd, wachtend op een nieuwe betekenis.  Haije Talsma houdt daarbij een vurig pleidooi voor de toekomst van de 

Ee: ”Op dit moment ontbreekt elk beleid voor de Dokkumer Ee. Alles is daar nog mogelijk. We zouden daar als zes betrokken gemeenten 
afspraken over moeten maken. Dat niet alles daar zomaar kan.”

LANDSCHAPSBIOGRAFIE
Het Boek van de Ee is bedoeld als landschapsbiografie, 

een manier om de schat aan kennis en inzichten die 

in verschillende disciplines beschikbaar is over de 

Dokkumer Ee op een samenhangende manier te ont-

sluiten. In de hoop dat het ook als vertrekpunt voor 

verdere studie kan dienen, is met een notenapparaat, 

een literatuurlijst en een index op plaatsnamen een 

zo gemakkelijk mogelijke toegang nagestreefd.

Auteur Erik Betten schreef o.a. Kloosters in Friesland, 
Reisgids Friese Elfsteden en De Fries, op zoek naar de 
Friese identiteit. Het Boek van de Ee kost € 25,00 en 

is te koop in de (internet)boekhandel en de web-

shop van de uitgeverij: www.wijdemeer.nl
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HET  BOEK  VAN  DE  EE  door  WARNER  B.  BANGA
            

OMSLAG  VAN  HET  BOEK  VAN  DE  EE

EEN  VAN  DE  FRAAIE  KAARTEN  UIT  HET  BOEK  VAN  DE  EE
BOCKEBLOETKAART  UIT  1646  -  GRONINGER  ARCHIEVEN
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BRIEFJE  VAN  AYLVA  &  WAPEN  VAN  IDEMA
Via Twitter kwam ik in contact met Annette Zeelenberg van kasteel Am-

mersoyen over een vermeend portretschilderij van Hans Willem baron 
van Aylva (coverartikel van De Sneuper 106, pagina 9). Zij kon voor mij de 

achterkant van het schilderij bekijken en fotograferen, en warempel, er zat 

een briefje op dat bevestigde dat het onze ‘ontzaglijke generaal’ was! Enige 

tijd later ben ik zelf nog gaan kijken. Het schilderij hangt op een mooie 

plaats in wat nu de trouwzaal van het kasteel is.

Bij veilinghuis Sotheby’s in London werd op 29 april 2014 een zilveren 

schaal van de Friese zilversmid Pieter de Wit uit Leeuwarden geveild. Het 

bord toont in het midden een alliantiewapen, van een echtpaar dus. Het 

zilveren bord zal vermoedelijk als huwelijksgeschenk gemaakt zijn. Links 

een wapen met drie klavers rechtsboven, linksboven 

de Friese halve adelaar en onder drie vogels. Via de 

database met Friese wapens van Hessel de Walle en 

ons overzicht van Friese wapens op de vereniging-

swebsite zie je dan al gauw dat dit het wapen van de 

familie Idema moet zijn. De vogels zijn in andere af-

beeldingen meestal zwanen. Het rechterwapen dat 

op de schaal staat afgebeeld levert meer hoofdbre-

kens op. De gekruiste ganzenveren (zowaar dezelfde 

als in ons verenigingswapen!) in combinatie met de 

lelie en drie klavers kon zelfs door de Fryske Rie foar 
Heraldyk niet direct thuisgebracht worden. Maar dit zou het echtpaar moeten zijn: Tietjerksteradeel, DTB 715, Bevestiging huwelijk 
op 16 december 1688 in Oostermeer, Bruidegom: Hermannes Idema afkomstig van Beetsterzwaag, Bruid: Lucia van Viersma afkom-
stig van Oostermeer. Hermannes en Lucia zouden dan in 1701 hun 12 1/2 jarig huwelijk gevierd kunnen hebben. Volgens de 

Fries zilverkenner Jan Schipper, mede-auteur van het recente standaardwerk Fries Goud en Zilver, is de de schotel namelijk van 

rond 1700. Van de familie Van Viersma is een familiewapen bekend met drie klavers, die ook in het rechterwapen voorkomen.  

Nicolaus van Viersma leefde van 1582 tot 1652. Zijn grafsteen in de NH Kerk te Kollum is nog bewaard gebleven. Helaas is zijn 

wapen op de grafsteen onleesbaar geworden. Hij was echter wel grietenijsecretaris van Kollumerland en lid van de synode te 

Leeuwarden! Nicolaus was getrouwd met Eelckje Eerckes van Haersma en de vader van Lutske ofwel Lucia van Viersma. Van 

Nicolaus van Viersma en Eelkje Eerckes van Haersma is een zilveren gelegenheidslepel met beider wapens bewaard gebleven.

ZEEHELDEN,  FRYSKE  NAMEN  &  TAAL
Heeft u ooit gehoord van zeeheld Marten Jans Schaaf?  Deze Dokkumer 

vocht rond het einde van de Tachtigjarige Oorlog met Maarten Harpertsz 
Tromp tegen de Duinkerker kapers. Hij kreeg hiervoor een gouden ket-

ting met medaille. In 1624 trouwde hij met Tiesck Boyesdr te Dokkum. 

Zelfs de grote Constantijn Huygens verzocht in 1642 per brief aan Frans 
van Donia, de Friese vertegenwoordiger in de Staten Generaal, om hem 

te promoveren. Van deze Frans van Donia zag ik bij een bezoek aan de 

‘Friedenssaal’ te Münster een mooi schilderij, dat gemaakt is rond de teke-

ning van de Vrede van Münster in 1648, die voor de Nederlanden een 

einde aan de Tachtigjarige Oorlog met Spanje maakte.

Een oproep aan de lezers van ons blog om voornamen in te sturen die 

typisch zijn voor Noordoost-Friesland leverde een mooie reeks op. Kijkt u 

maar eens op het blog of mail ons uw eigen favorieten! 

De Friese taal wordt eindelijk ook opgenomen in Google Translate, een 

populaire vertaalmachine op internet. De vraag is alleen wanneer? Dat 

hangt af van de inspanningen van de Friezen die hier vrijwillig aan mee-

werken, naast de Fryske Akademy. Werk ook mee aan het vertalen van 

Engels naar Frysk om de Fryske taal in Google Translate te krijgen! Zie ons 

blog en meldt u aan via http://translate.google.com/community

FAMILIEWAPENS  OP  ZILVEREN  HUWELIJKSBORD

BRIEFJES,  WAPENS & ZEEHELDEN

WEBSITE- & BLOGNIEUWS
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  DECEMBER

HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS

NOORDOOST-FRIEZEN  BIJ  WO I- MOBILISATIE

ONBEKENDE SCHILDER WESSEL P. RUWERSMA

IJSHERBERG  OUDWOUDE

HISTORISCH  CENTRUM  FOUDGUM

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS

DIT  ZIJN  RAMPVOL  LEVEN:  PYBO TALMA

ROUWBRIEF  UIT  1774

RUBRIEKEN & COLUMNS

HERALDIEK: Vlag en wapen van Dokkum ( 2 )

DIACONIEBOEKEN: Bosch  sonder  bomen

ACTUEEL, DIGITAAL & VARIA

WEBSITE & BLOG

KEES  BANGMA

HANS  ZIJLSTRA

REINDER  H.  POSTMA

JAAP  HEERINGA

SYLVIA  TALMA

GEERT  VAN  DER  VEER

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.

DE SNEUPER 116
WAT KUNT U VERWACHTEN?

ZWART - WIT

DOEDE  DOUMA  MELDDE  DAT  DE  FOTO  OP  DE  ACHTER-
KANT  VAN  DE  SNEUPER  114  NIET GENOMEN  WERD  BIJ  
DE  TSJERKEBUORREN,  MAAR  BIJ  DE  BÛTENWEI  IN  MORRA.
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Foarstrjitte  in  Holwert  rond  1910


