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HONDERD JAAR GELEDEN, NOG STEEDS ACTUEEL
In de bureaula van mijn geschiedenislokaal ligt een handvol patroon-

hulzen. Een cadeau van een leerling die ze op oefenterrein Marnewaard 

bijeensprokkelde: ‘Dit zal Hansma leuk vinden!’ klonk het enthousiast bij 

de overhandiging. Ik heb het cadeau in dankbaarheid aanvaard, al blijft

het mooiste cadeau toch wel een schavot, dat dochter en vader in 

elkaar timmerden in het kader van een project over de Franse revolutie. 

Geschiedenis, het blijft een boeiend en afwisselend vak. 

De aanleiding tot het eerste cadeau was een andere huls, een kleintje. 

Een 6-millimeterhuls, die al jaren in mijn bureaula ligt. Met de behande-

ling van de Eerste Wereldoorlog komt die huls uit de lade en gaat rond in 

de klas: ‘Kijk, met een kogeltje uit deze huls is de Eerste Wereldoorlog begon-

nen’. Op zo’n moment heb ik àlle aandacht. Eens had ik een leerling die in 

Wenen het bebloede uniform van Frans Ferdinand had gezien en daar 

enthousiast over vertelde. Ja, er zat een piepklein gaatje in de boord!

DE  OORLOG  DIE  NIEMAND  WILDE
Het minuscule hulsje staat symbool voor een oorlog die zijn gelijke niet kende. Bijna tien miljoen soldaten sneuvelden en dan 

nog vele, vele burgerslachtoffers. De Groote Oorlog die later Eerste Wereldoorlog werd genoemd was vrolijk begonnen. Dui-

zenden vrijwilligers meldden zich in Duitsland, Frankrijk en Engeland voor de strijd. Lachend en zwaaiend, hun meisjes staken 

bij het afscheid bloemen in de lopen van de geweren van hun geliefden. Daar gingen ze, twee, hooguit drie, maandjes vechten. 

‘Met de Kerst zijn wij weer thuis, tot dan!’ Nee dus. De Groote Oorlog bleek een enorme gehaktmachine. Niet na drie maanden, 

maar na vier jaar in de modder, in de loopgraven, met uitzicht op rottende de lijken van je maten in niemandsland, maten 

waarmee je een dag eerder nog koffie had gedronken. Er waren dagen met twintigduizend doden, voor een terreinwinst van 

enkel tientallen meters. Een ‘winst’ die een dag later vaak weer moest worden opgegeven. Zinloosheid in het kwadraat!

Het gekke is dat niemand deze oorlog wilde, van keizer tot soldaat. Ik leg de leerlingen uit dat het een soort domino-effect 

was, een kettingreactie. Een steentje valt en de rest volgt automatisch. Niet meer tegen te houden, onafwendbaar. In de Eerste 

Wereldoorlog lag de Tweede Wereldoorlog besloten. Wat als...? Een beetje afhankelijk van het niveau van de klas maken we 

een vertaalslag naar ieders eigen leven. Een simpele actie, of juist het nalaten daarvan, kan niet alleen bepalend zijn voor de 

wereld-geschiedenis, maar dat geldt ook voor ieders persoonlijke leven. 

Het feit dat je als jongvolwassene een meisje of jongen juist wel of niet aanspreekt in een disco of bij dansfeest, kan betekenen 

dat je tientallen jaren later na een leven vol ups en downs, gezamenlijk een bejaardenwoning betrekt. Vele huwelijksjubilea in 

de Dockumer Courant zijn getuigen van dergelijke levensgeschiedenissen. Van jong tot oud, dagelijks staan we voor degelijke 

keuzes, vaak onbewust, maar het kiezen voor het één, is meteen ook het afwijzen van het ander. Je leven neemt een andere 

loop, hetgeen alleen maar achteraf gekend kan worden. Andere opties verdwijnen achter de horizon. Voer voor de beoefe-

naren van de possibilistische geschiedenis.  Daar doe ik niet aan, al denk ik wel eens hoe was mijn leven was verlopen als ik in 

mijn havo-jaren meer werk had durven maken van een mooi blond meisje op Schiermonnikoog...

STEL  DAT... 
De Eerste Wereldoorlog duurde vier jaar in plaats van enkele maanden. Na de afloop van deze oorlog diende zich in 1918 een 

nog grotere oorlog aan, die onterecht niet in de geschiedenisboeken staat. Het was een oorlog die, macaber genoeg, werd 

begunstigd door de feestvreugde in 1918, vanwege het einde van de Eerste Wereldoorlog. De feestvierende massa’s droegen 

een griepvirus over dat als Spaanse griep de geschiedenis in ging. Ditmaal was het niet een kogeltje van 6 millimeter en tien 

miljoen doden, maar een onzichtbaar virus, dat wereldwijd minstens 40 miljoen doden eiste. Slechts tweeëntwintig jaar later 

brak de Tweede Wereldoorlog uit, met ruim 72 miljoen doden. Dat alles begon dus met dat ene kleine kogeltje van 6 millimeter. 

Stel dat... Als Frans Ferdinand niet was doodgeschoten, als Adolf Hitler was toegelaten tot de kunstacademie, als Hitler de kern-

splitsing iets eerder had ontdekt, als een in een concentratiekamp vermoorde wetenschapper was blijven leven en een middel 

tegen kanker had ontdekt. Wat als jezelf... Je huidige wereld, had er compleet anders uitgezien. Die van 

mij? Ik had niet als journalist gewerkt, ik had niet voor de klas gestaan, maar had een pension gehad op 

Schiermonnikoog,  òf ik was boer geworden. Stel dat...
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DE  GROOTE  OORLOG
door  ALE  HANSMA
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EEN  LINK  MET  NOORDOOST-FRIESLAND
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon; 

daar is in veel historische publicaties en programma’s aandacht aan 

besteed en natuurlijk willen wij niet achterblijven, maar dan wel met een 

duidelijke link met Noordoost-Friesland. Dat is immers de voorwaarde 

voor een artikel in De Sneuper...  

Voor de Eerste Wereldoorlog en zo’n link moet je natuurlijk bij Kees Bang-

ma zijn en de redactie is maar wat blij dat Kees ons opnieuw de primeur 

van een groot artikel van zijn hand aanbood. Zijn cover-artikel is rijk ge-

ïllustreerd met foto’s uit de oude doos van die verschrikkelijke periode, 

waarin ook verschillende militairen uit onze regio het leven lieten. Maar 

net als de Groote Oorlog zijn ook deze foto’s ondertussen een eeuw oud 

en wordt het dus steeds lastiger al die soms zo ernstig, maar vaak ook 

olijk poserende personen weer een naam en daarmee een gezicht te 

geven. Wie waren zij, waar kwamen ze vandaan, wat dachten ze en wat 

waren hun verwachtingen of hoopvolle gedachten? Waren ze bang?

Diezelfde weerspiegelingen gelden natuurlijk voor hen die een kwart 

eeuw later de Tweede Wereldoorlog ingingen, toen ons land niet langer 

neutraal kon blijven en onze voorouders daadwerkelijk met oorlogs-

geweld geconfronteerd werden. Uit die periode zijn echter nog vele 

ooggetuigen in leven en hun verhalen zijn opgetekend door Reinder 

Postma en Yvonne te Nijenhuis uit Oudwoude. Zij willen de oorlog en 

vooral de mensen die hem moesten meemaken een gezicht geven. 

BOEKPRESENTATIES  VAN  LEDEN
Dat die getuigenverslagen soms keihard doorkomen, 

mocht ik ervaren tijdens de boekpresentatie in Dok-

kum bij het indrukwekkende levensverhaal van de 

Joodse Evalina Stad; meer daarover in de rubriek IN-

GEBOEKT in dit nummer van De Sneuper. Overigens 

presenteerde ook bestuurslid Jan de Jager een nieuw 

boek, maar daar kunnen we pas in het volgende 

nummer van De Sneuper aandacht aan besteden 

aangezien dit nummer al overvol en bijna drukklaar 

was, toen zijn boek gepresenteerd werd. 

GEVARIEERD  OUD  NIEUWS 
In dit nummer verder genealogische bijdragen van 

Sylvia Binch-Talma over een zeer onfortuinlijke voor-

vader en van Mattie Bruining over haar verwant-

schap met Jan Ritskes Kloosterman, dit jaar 100 jaar 

geleden overleden. Hans Zijlstra schrijft over een 

bijzondere rouwbrief en Albert Stol stuurde twee 

familieportretten en een diploma naar de redactie.

Jaap Heeringa doet een boekje open over ‘zijn’  terpdorp Foudgum en het historisch centrum daar en redactielid Hans Zijlstra 

speurde in het leven en werk van de onbekende schilder Wessel Pieters Ruwersma. Naast de vaste rubrieken en de column 

(overigens voor de laatste maal van de hand van Ale Hansma) betekent dat weer een zeer gevarieerd nummer vol oud nieuws. 

Ale bedankt voor je humoristische en zelfkritische mijmeringen en bijdragen aan De Sneuper in de afgelopen jaren!

Opnieuw gaf het bestuur vanwege een goed gevulde kopijportefeuille toestemming voor vier extra bladzijden, zodat er weer 

een extra dik nummer van De Sneuper voor u ligt. Desondanks blijven wij leden of belangstellenden oproepen hun artikelen 

en onderzoeken in te sturen voor publicatie. Zonder die bijdragen kunnen wij zo’n mooi verenigingsblad niet maken!

EEN  GEZICHT  GEVEN

DE  WERELDOORLOG
door  WARNER  B.  BANGA
                 

FOTO: COLLECTIE AANT VISSER, STIENS



7

L
E

D
E

N
A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IE
L

E
D

E
N

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IE

BESTUURSTAFEL

GENEALOGIE  TOT  AAN  DE  IJSTIJD
4 oktober was er weer een geslaagde ledenbijeenkomst. Het IJstijden-

museum in Buitenpost werd bezocht door ca. 50 leden. De rondleiding 

door het museum viel bijzonder in de smaak, er waren veel vragen aan 

de gidsen. Je krijgt hier erg veel extra informatie als je gebruik maakt van 

de kennis van een gids. De geschiedenis gaat hier veel verder terug dan 

onze genealogieën, tenminste ik neem niet aan dat het iemand gelukt 

is om tot deze ijstijden terug te gaan. 

Het tweede deel van het programma, het bezoek aan de kruidentuin 

‘De Kruithof’ was zeer geslaagd. Mede door het fantastische weer maar 

zeker ook dankzij de enthousiaste verhalen van de gidsen. We zijn veel 

te weten gekomen over het gebruik van kruiden uit grootmoeders tijd 

en ook over de betekenis van sommige uitdrukkingen in onze tijd die 

met de kennis van kruiden uit het verleden te maken hebben.

Het derde deel van het programma, de lezing van Klaas van der Schuit 

over de geschiedenis van Achtkarspelen was voor de geïnteresseerde 

‘nijsgjirrich’. Bij het traditionele bakje thee in café Point kregen we de 

indruk dat de deelnemers aan deze dag zich prima hebben vermaakt.

Jacob Roep vertelde op onze ledenbijeenkomst  e.e.a. over de activi-

teiten op Ameland. Ook daar is De Sneuper nu verkrijgbaar in een aan-

tal kiosken. De website van ‘de sneupers’ en ‘Amelander Historie’ zijn nu 

gekoppeld zodat e.e.a. gemakkelijk is terug te vinden.

BOEKEN  VAN  LEDEN 
Op maandag 13 oktober werd een boek over Dokkum in de Tweede Wereldoorlog uitgereikt. Auteurs zijn ons lid Reinder 

Postma en zijn vrouw Yvonne te Nijenhuis uit Oudwoude. In het boek leest u over wat er in Dokkum in de Tweede Wereldoor-

log gebeurde en wie er bij de gebeurtenissen een rol speelden.

Zaterdag 25 oktober waren we in Nes waar Jan de Jager zijn boek over de inwoners van Nes presenteerde.  Voor zo’n klein 

dorp was de belangstelling zeer groot, ik denk dat er zeker 60 tot 70 mensen in de zaal zaten, naar Jan luisterden en de foto- 

presentatie bekeken.

AFSCHEID  BESTUURSLID
Een week eerder kregen we een mailtje van ons algemeen bestuurslid Gerard de Weger. Hij gaat verhuizen vanuit het prachtige 

Moddergat naar Winschoten. Het gevolg is dat hij niet makkelijk meer naar onze vergaderingen kan komen zodat we op zoek 

moeten naar een nieuw bestuurslid. We komen hier tijdens onze voorjaarsvergadering op terug.

Zaterdag 22 november werd een boek over de H-dorpen gepresenteerd in Hantum. Wij waren daar aanwezig zijn hebben 

tevens gekeken wat de mogelijkheden voor onze voorjaarsvergadering zijn. De volgende keer meer hierover.

Op de Praatstoel 1 en 2 worden nog steeds verkocht. Misschien een idee om deze tijdens de komende feestdagen aan iemand 

cadeau te doen. ‘Sneup’ ook eens op onze website:  www.hvnf.nl  U vindt daar nog veel meer informatie en wetenswaardigheden. 

Ook deze keer bedankt het bestuur de redactie en alle schrijvers voor hun bijdrage aan De Sneuper 116 en wenst u allen weer 

heel veel leesplezier.

VAN DEVOORZITTER
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DE  GROOTE  OORLOG  BEGINT
Op 1 augustus 1914 kondigt de Nederlandse regering de mobilisatie 

van leger en marine af. Het is de reactie op de oplopende spanningen 

in Europa die uiteindelijk leiden tot het uitbreken van de Eerste Wereld-

oorlog. De mobilisatie betekent dat van het ene op het andere mo-

ment 200.000 mannen huis en haard moeten verlaten. Ook duizenden 

dienstplichtige Friezen stappen op de trein, op weg naar Brabant of de 

stellingen van de Hollandse waterlinie. Veel van die Friese militairen zijn 

gereformeerd. Ze komen terecht in een voornamelijk katholiek gebied. 

De gereformeerde predikant Sipke Huismans uit Anjum bezoekt in 

oktober 1914 zijn gemobiliseerde schaapjes in Brabant en in Vianen. 

Zijn reisverslag wordt gepubliceerd in het Friesch Kerkblad en levert een 

aardig kijkje op in de gereformeerde wereld in een vreemde omgeving.

De boerenzoon Sipke Huismans wordt op 10 maart 1873 geboren in 

Loënga. Hij begint in 1893 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met 

de studie theologie. Grote invloed hebben de woorden van hoog-

leraar Abraham Kuyper: De taal is de wereld der gedachten die God aan 

u meedeelt. Dit doet hem de ogen opengaan over het wezen en het 

recht van zijn eigen moedertaal, het Fries, ook in de eredienst. Later 

benadrukt hij dat hij ‘evangeeljepreker’ is geworden, waarbij hij het 

behartigen van de Friese zaak en zijn werk als dominee wil integreren. 

 MODERNE  IDEEËN  &  FRIES
Op 25 augustus 1901 wordt Huismans bevestigd als predikant in Anjum. 

Hier trouwt hij met Lina Banda. Haar vader is notaris in Anjum. Huismans is een man met moderne ideeën. Hij staat positief 

tegenover de vakbeweging – dit in tegenstelling tot de leden van de kerkeraad, die allen uit de betere standen afkomstig 

zijn. Hij is actief binnen Patrimonium met als doel de woonsitiatie van minder draagkrachtigen te verbeteren. Hij is boven-

dien pleitbezorger van het gebruik van het Fries tijdens de eredienst – een controversieel onderwerp waar grote weerstand 

tegen bestaat. Fries is de taal van de straat, over heilige zaken spreek je in het Nederlands, is de geldende opvatting in ge-

reformeerde kringen.  

Na de mobilisatie in augustus 1914 ziet Huismans veel van zijn gemeenteleden vertrekken naar een voor hen vreemde 

omgeving. Het vervult hem met de nodige zorg. Tegelijk is hij ongetwijfeld nieuwsgierig naar deze andere wereld. Van 3 tot 

13 oktober zoekt hij hen op. Tilburg is zijn uitvalsbasis. Hier is het hoofdkwartier gevestigd van ondermeer het 9de Regiment 

Infanterie (RI). De regimenten zijn territoriaal ingedeeld en het 9de RI bestaat zodoende uit 3000 Friezen, waaronder mannen 

uit de gemeenten in Noordoost-Friesland. 

HANDEN  UIT  DE  MOUWEN
Tilburg telt in deze jaren zo’n 55.000 inwoners, nagenoeg allemaal katholiek. De kleine gereformeerde kerk, onder leiding van 

Dominee J. de Vries, wordt vanaf het begin van de mobilisatie overspoeld door gereformeerden uit het noorden van het land. 

Het is voor Ds. De Vries reden voor de oprichting van het (gereformeerde) comité voor militairen in Noord-Brabant en Limburg, 

waarvan hij secretaris/penningmeester is. Dit comité doet zijn uiterste best om te voorzien in geestelijke bijstand van de militairen. 

Het is voor Huismans direct na zijn aankomst in Tilburg ‘handen uit de mouwen’. De beide zondagen van zijn verblijf wordt er 

’s morgens en ’s avonds in vier lokaliteiten een gereformeerde dienst gehouden. De gereformeerde kerk aan de Lange Nieuw-

straat, de christelijke school, een evangelisatielokaal, zelfs een omgebouwde danszaal achter een café. De eerste zondag preekt 

hij zelf om 10 uur in de gereformeerde kerk. Al om 9 uur treft hij tot zijn verbijstering een kerkgebouw aan waarvan de consis-

torie vol zit, binnen het doophek zit het vol, op het trapje naar de preekstoel zit het vol, onder de preekstoep, in de paden, vol, 

vol, vol. ‘s Avonds is het niet anders. Op de tweede zondag van zijn verblijf preekt hij in een danszaal. Ook deze is afgeladen vol. 

‘Dat alle kroegen en danszalen (waarvan er in Tilburg voldoende zijn) maar kerken mogen worden’, zo schrijft Huismans. Tijdens 

alle diensten puilen de gebouwen uit, de mannen staan tot  buiten de deuren. Want het schijnt dat een Fries die gereformeerd 

is in Friesland het ook in Brabant wil zijn. De vier diensten eindigen tegelijk waardoor de straten worden overspoeld met gere-

formeerde kerkgangers: ‘Waarlijk, de eenvoudige Tilburger, die de geheele wereld zoo wat voor Roomsch aanziet, kan maar amper 

begrijpen dat er zooveel protestanten op de aardboden rondloopen. En waar ‘protestant’ voor den Roomsche zoo ongeveer gelijkstaat 

met ‘zonder Godsdienst’ daar is hij nu in de gelegenheid geweest iets te zien dat hem misschien enigszins anders zal doen oordelen.’

TIJDENS  MOBILISATIE  1914 door  KEES  BANGMA
            

DOMINEE  SIPKE  HUISMANS  (FOTO:  TRESOAR)
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KAARTSPELEN, DRANK & VROUWEN
Huismans signaleert dat diverse Tilburgers goed 

verdienen aan de mobilisatie. In Tilburg treft hij zijn 

schapen aan in Kessel’s muziekinstrumentenfabriek, 

in een ijzergieterij, in een beddenfabriek, in scholen 

en ga zo maar door. Voor de inkwartiering betaalt 

het rijk twintig cent per dag per man. Dat is voor een 

fabriek waar 500 mannen in zitten, een huur van 700 

gulden per week! Ter relativering memoreert hij dat 

sommige fabriekseigenaren hier ook hun werkeloze 

arbeiders van onderhouden, die daarvoor niets 

hoeven te doen, behalve de boel schoonhouden.

Verschillende dagen reist Huismans door de omge-

ving. In dorpen als Moergestel, Oisterwijk, Udenhout, 

Berkel, Baarle-Nassau, Riel en Alphen bezoekt hij de 

protestantse militaire tehuizen. Het zijn in veel gevallen eenvoudige onderkomens waar de soldaten zich na hun dienst even 

‘thuis’ moeten kunnen voelen. Waar ze kunnen lezen, schrijven, praten met gelijkgestemde lotgenoten en vooral de verveling 

bestrijden. Want veel van de mannen die hij ontmoet, beschrijven de verveling die kenmerkend is voor hun dagelijks bestaan 

tijdens de mobilisatie. Het lange wachten en nietsdoen, het werkt schadelijk uit op de menselijke geest. Daardoor loeren overal 

de verzoekingen van kaartspelen, drank en vrouwen. 

Zo bezoekt hij na te hebben gepreekt in het kerkje van Alfen, nog even het Protestants Militair Tehuis. Dit is gevestigd in een 

ruimte van het plaatselijk café. Om er te komen moet hij door de tapkamer. Hier treft hij een aantal kaartspelende militairen 

aan. ‘Men kan troost zoeken in God en zijn woord of in een spel kaarten’, zo merkt Huismans op. Hoewel hij nergens expliciet ingaat 

op het gevaar van drankgebruik is dat er wel degelijk. Een andere Fries die in deze periode met regelmaat de militairen bezoekt 

is de Friese troubadour Sjouke de Zee. Deze waarschuwt onophoudelijk tegen de gevaren van de drank. De gemobiliseerde 

landweerman Wietse Duursma uit Beetsterzwaag  schrijft tijdens zijn verblijf in Alphen naar het thuisfront over iemand die, 

hoewel getrouwd, ‘zich met andere meisjes bemoeit’. De zorg van dominee Huismans is dus niet zonder grond.

HOE  LET  IS  IT  YN ‘E  NACHT?
Het valt Huismans tijdens zijn rondritten op dat wan-

neer er in Brabant weelde is te vinden, dit niet het 

geval is in dorpswoningen en boerderijtjes, maar 

wel in de kerken en de kloosters. Die zijn groot en 

welgebouwd. In het noorden is dit veelal anders-

om. Misschien zou de veiligste weg wel in het mid-

den liggen, zo mijmert Huismans. 

Daar waar overal in Friesland de deuren van die 

eenvoudige gereformeerde kerken voor de Friese 

taal  gesloten blijven gaan ze in Tilburg wel open.

Op maandagavond 5 oktober preekt Huismans in 

de gereformeerde kerk tweemaal in het Fries. Kort 

tevoren krijgt hij een brief van drie Hollanders met 

daarin de beleefde maar duidelijke boodschap dat 

deze bijeenkomst bij de niet-Friese wapenbroeders 

misnoegen wekt. Huismans doet een beroep op hun 

billijkheidsgevoel: ‘Gun uw Friesche broeders het kleine 

genot tenminste voor één enkele avond een woord in 

hun moederstaal te horen. Want Nederland heeft niet 

één, maar twee talen, het Hollands en het Fries.’  Die avond is het nog voller in de kerk dan de dag daarvoor, indien tenminste iets 

dat vol is, nog voller kan worden. De mensen klimmen zelfs over het dak van de consistoriekamer om binnen te kunnen komen. 

Huismans preekt over het thema ‘Wachter, hoe let is it yn ‘e nacht?’ (Jesaja 21:11-12). ‘It is in hege eare om foar it heitelân op wacht te 

stean, mar der is in eare dy’t noch heger is: en dat is wachter to wêzen yn it keninkryk fen God.’ Ook nu weer worden er uit volle borst 

Friese psalmen gezongen. Het ‘klink dan en daverje fier yn it rûn’ wordt op bijzondere wijze in praktijk gebracht. 

tijd van de wereldoorlogen

Militairen van het 9de Regiment Infanterie in hun kwartier in Oosterwijk. Foto’s als deze 
werden veel gemaakt op verzoek van de militairen en gebruikt als prentbriefkaart voor het 
kontakt met het thuisfront. Deze kaart stuurde soldaat Eelse Visser (achterste rij, vierde van 
links) naar zijn ouders en zuster in Moddergat.   

FOTO: COLLECTIE AANT VISSER, STIENS

RECHTS  DE  GEREFORMEERDE  KERK  MET  LINKS  DAARVAN  DE  PASTORIE 
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BIJZONDERE  SITUATIES  
Op vrijdag 9 oktober brengt dominee Huismans een 

bezoek aan het stadje Vianen. Hier zijn militairen van 

de landweer gelegerd. Zij moeten dienst doen in de 

vlakbij gelegen forten en stellingen van de Holllandse 

waterlinie. De 2de compagnie van het 2de bataljon Land-

weer in Vianen bestaat uit landweermannen uit Oost- 

en Westdongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland 

en Leeuwarden. Zo ontmoet hij hier vele bekenden, 

waarmee hij op de foto wordt gezet. Onder de beken-

den de militaire arts Wieringa uit Ternaard, het hoofd 

van de school in Oosternijkerk, het hoofd van de 

school uit Kollumerpomp, maar ook bakkers, slagers, 

arbeiders. Het leidt tot bijzondere situaties. ‘Wie in het 

burger nogal wat is, kan in het militair gewoon soldaat 

zijn en andersom’, zo bemerkt Huismans. Zoals een 

hoofdonderwijzer, die als gewoon soldaat komt te 

staan onder één van zijn leerlingen, nu sergeant, met 

wie hij altijd veel te stellen heeft gehad en aan wiens  

‘dressuur’  hij zich nu heeft te onderwerpen.

Eén van de officieren van de compagnie, luitenant S. 

van Straten, heeft al eerder via het Friesch Kerkblad 

de lezers opgeroepen deze mannen in den vreemde 

niet te vergeten en ‘hen ter verpoozing en versnape-

ring te voorzien van tabak (ook pruimtabak), sigaren, 

pijpen, alsmede lectuur, verschillende spelen, kaats- en 

voetballen’. Nu komt Huismans ook enig geestelijk 

voedsel brengen. ’s Avonds in de gereformeerde kerk 

weer een Friese lezing. De heer Ganzevoort, orgel-

handelaar te Leeuwarden, bespeelt het orgel terwijl 

uit volle borst Friese psalmen worden gezongen. 

VLEESCHGEWORDEN  ANGST
Tijdens zijn reis is Huismans getuige van de in deze 

dagen aanzwellende vluchtelingenstroom uit Bel-

gië. De Duitsers zijn bezig met zware bombarde-

menten van de forten rond Antwerpen. De stad die 

tot dan toe als onneembaar wordt beschouwd, is in 

de voorafgaande weken overspoeld door honderd-

duizenden vluchtelingen. De forten zijn echter niet 

bestand tegen het zware Duitse geschut. 

Vlak voor de overgave op  10 oktober, vluchten hon-

derdduizenden naar het nabij gelegen Nederland. 

Huismans hoort het doffe kanongebulder en ziet de 

rosse gloed aan de horizon, richting Antwerpen. Een 

getuige vertelt hem van een vrouw, die haar twaalf 

kinderen aan een touw gebonden heeft om er geen 

van te verliezen. Tegelijk met dit twaalftal probeert 

ze nog vier weerspannige beesten mee te sleuren. 

Onderweg komt hij de boerenkarren tegen, beladen 

met huisraad, beddengoed, vrouwen en kinderen. 

Hij ziet de Tilburgse straten verstopt met vluchte-

lingen die geen plek hebben om hun hoofd neer 

te leggen. De treinen brengen ze met honderden 

binnen. Tientallen militaire auto’s rijden af en aan 

om ouden, zwakken, vrouwen en kinderen naar een 

rustiger plaats te brengen. Het is niet om zonder 

tranen aan te zien. ‘Het is de Vleeschgeworden Angst 

die daar voor ons voorbij trekt.’

Dominee Huismans brengt een bezoek aan Vianen waar het 2de bataljon 2de compagnie 
landweerinfanterie gelegerd is. De compagnie bestaat uit militairen afkomstig uit Oost- 
en Westdongeradeel, Ferwerderadeel, Kollumerland en Leeuwarden. In het midden (weg-
kijkend van de fotograaf ) Gerrit Dijkstra uit Anjum, geboren 29 juli 1884. 

Friezen van het 9de Regiment Infanterie in Moergestel. Dit regiment bestond geheel uit ge-
mobiliseerden uit Friesland. De onderdelen werden regelmatig van het ene naar het andere 
dorp verplaatst. Op het platteland werden ze vaak ondergebracht in boerenschuren – voor 
de boeren een aardige bijverdienste.                              FOTO: COLLECTIE AANT VISSER, STIENS

WIE HERKENT PERSONEN OP DEZE FOTO’S? 

Jan Minnes Bouta (middelste rij 4e van links, rechtsachter de man met de pijp) uit Nes (WD) 
moet in 1915 in dienst. Hij wordt geplaatst in het regiment Grenadiers en Jagers. Hij krijgt 
zijn opleiding in het bij Den Haag gelegen kamp Waalsdorp. Daarna zwerft ook hij door de 
zuidelijke Nederlanden. ‘Om hun hoogen en sterken lichaamsbouw’ zijn er veel Friezen bij 
dit regiment geplaatst, zo schrijft Albert Vogel in ‘Je Maintiendrai’ – een boek voor leger 
en volk. FOTO:  HILDA  BOUTA

FOTO:  NYKLE  DIJKSTRA, LEEUWARDEN
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ER  ZIT  GODSDIENST  IN  DIE  MANNEN
Op maandagavond heeft hij zijn laatste bijeenkomst 

in het gebouw van sociëteit de Liedertafel in de Wil-

lem II-straat. Ook hier worden weer uit volle borst Frie-

se gezangen gezongen. Huismans beschrijft in zijn 

‘taspraek’ de heldenstrijd van de Friese geuzen tegen 

de dwang en onderdrukking van Rome en Spanje. 

Het Friese leven met zijn zonnige hoogten van gods-

dienst- en vrijheidszin, maar ook met zijn donkere af-

gronden van eigenzinnigheid. ‘Kan het treffender om 

dit te mogen doen in het Roomsche Tilburg?’ zo noteert 

hij in zijn reisverslag.

Aan het eind van zijn reis maakt Huismans de balans 

op. Allereerst over de vraag of de Friezen goede mili-

tairen zijn. Hij hoort goede woorden over hen: uitne-

mend krijgsmateriaal, beschaafd, gewillig, ook buiten 

de dienst. Maar er zijn ook andere getuigenissen: veel 

achterblijvers tijdens de marsen, veel ziekmeldingen 

en vooral kankeraars. Maar gelukkig vertelt één van 

de officieren van een dorp waar eerst Friezen hebben 

gelegen, men nu wel 500 gulden wil geven voor hun 

terugkeer. Hij meent te mogen constateren dat het oordeel over de Friezen over het algemeen gunstig is, ‘al wensch ik met dit te 

constateren hen geen graad hooger te stellen dan anderen.’ En hoe gedragen ze zich in godsdienstig opzicht? Een ouderling in Vianen 

getuigt ervan: ‘Er zit godsdienst in die mannen!’ Huismans hoopt dat dit de waarheid is. En natuurlijk maakt de grote toeloop tot de 

bijeenkomsten een prima indruk. Maar hij relativeert dit direct. De lokalen zijn klein in verhouding tot de behoefte. Er zijn ook velen 

die hun roeping ontrouw zijn, die niet voor hun belijdenis uitkomen of die in de volle kerkgebouwen een reden zoeken om niet 

ter kerke te gaan. Ook die constatering is niet zonder reden. Als voorbeeld de gereformeerde militair Dirk Renzema uit Berlikum: 

hij is kok en gelegerd in Tilburg. Op 11 oktober 1914 (de tweede zondag van het verblijf van Huismans in Tilburg) schrijft hij in een 

brief aan zijn vrouw over zijn belevenissen die dag: ‘Vanmorgen vluch een 20 roode kool aan de kook, en het vleesch en ben toen naar 

kerk gegaan met Y. Dog het was Y te vol, dog ik heb naast de predikstoel gezeten.’

IN  KLANK  AS  FAN  STIEL
Het is duidelijk dat Huismans tijdens dit bezoek de Friese zaak niet vergeten is. Hij hoopt dat de soldaten na hun terugkeer niet 

alleen trouw zijn gebleven aan hun gereformeerde beginselen, maar ook een beter inzicht hebben gekregen in de kracht van hun 

eigen taal. Zijn preken in Tilburg zullen een plek krijgen in de geschiedenis van de emancipatie van het Fries in de eredienst. En 

tijdens de jaarvergadering van het Kritstlik Frysk Selskip op Pinkstermaandag 1915 zal hij zijn ervaringen tijdens de bijeenkomsten 

op deze reis beschrijven. Je moet er bij geweest zijn om de kracht te voelen van ‘dat Fryske psalmsjongen, daverjend troch de seale… 

der siet in klank yn as fan stiel.’ 

Inmiddels voelt ook de regering een zekere verantwoordelijkheid voor het geestelijk welzijn van de militairen. Al snel wordt een 

aantal veldpredikers en aalmoezeniers aangesteld. Het is een aardig gebaar, waarin de goede bedoelingen worden getoond 

om ook enigszins zorg te dragen voor de geestelijke belangen van de militairen, zo schrijft dominee Bouman uit Hallum, tevens 

redacteur van het Friesch kerkblad. Maar hun aantal 

is een druppel op een gloeiende plaat is. Daarom, zo

roept Bouman op, moeten de Friese kerken bijsprin-

gen. Wanneer van de 100 gereformeerde predikanten 

er iedere zondag 2 worden afgestaan aan de kleine 

gereformeerde gemeente in Tilburg – waar de meeste 

Friezen gelegerd zijn -, dan is daar in ieder geval re-

delijk in de behoefte voorzien. Het is een oproep die 

zonder twijfel is geïnspireerd door de ervaringen van 

Huismans, zijn mede-redacteur van het Kerkblad.

Dat de militairen Huismans nauw aan het hart liggen, 

blijkt nomaals in mei 1915. Dan behandelt de Anjum-

er kerkenraad een verzoek van de generale deputaten 

voor de behartiging van de geestelijke belangen der 

gemobiliseerde militairen om predikanten af te staan 

voor deze arbeid. Huismans vraagt om toestemming 

om zich hiervoor aan te melden. De kerkeraad wei-

gert dit. Ze vinden de vergoeding van 150 gulden per 

maand onvoldoende om de noodzakelijke vervan-

ging te regelen. Uiteindelijk is voor de Anjumer man-

nen-broeders het hemd nader dan de rok...

Niet alle gemobiliseerden gaan naar Zuid-Nederland. Zo zijn er troepen gelegerd op Ame-
land en Schiermonnikoog. Ook is er tijdens de hele mobilisatieperiode een post van 30 land-
weermannen op Dokkumer Nieuwe Zijlen. Zij moeten er voor zorgen dat de Engelsen geen 
inval kunnen doen via Noord-Nederland om zo Duitsland aan te vallen. Op deze foto de 
bezetting van de post in oktober 1914. Commandant is de reserve-luitenant W. Kok, in het 
burgerleven conciërge van het stedelijk Gymnasium in Leeuwarden. 

Een gemobiliseerde Amelander, sergeant Jacob Bleeker (in het midden met sigaartje in de hand) 
wil na een ernstige ziekte, doorgebracht in het militair hospitaal in Amersfoort, tijdens zijn 
verlof eindelijk weer naar huis. Helaas is de Waddenzee dichtgevroren. Op zondag 21 januari 
1917 probeert hij met een aantal andere militairen lopend over de dichtgevroren Waddenzee 
zijn ouderlijk huis te bereiken. Hij komt hierbij op dramatische wijze om het leven. Zie voor zijn 
verhaal http://tochtameland1917.webklik.nl/page/de-barre-oversteek-naar-ameland-1917

FOTO: ARCHIEF  GEMEENTE  OOSTDONGERADEEL



VERBORGEN  MOBILISATIE-ELLENDE
Intussen blijven honderden inwoners van Noordoost-

Friesland soms jarenlang gemobiliseerd. Voor veel 

jonge, ongehuwde dienstplichtigen is het in eerste 

instantie een interessant avontuur, een bijzondere 

onderbreking van hun soms eentonige leven. Zo 

schijft Meint Hylkes Bottema uit Oostermeer in zijn 

dagboek: ‘Het was een vreemd gevoel toen we in een 

trein, afgeladen met soldaten, Leeuwarden uitreden. Ik 

zal niet ontkennen dat het avontuurlijke me in die da-

gen aansprak.’

Maar voor de vele kostwinners die hun gezin moeten 

achterlaten, zijn de zorgen al snel heel groot. Voor ar-

beiders betekent de mobilisatie-vergoeding van 10 

cent per dag een enorme inkomensachteruitgang. 

Kleine zelfstandigen, zoals de groenteboer Kool en 

winkelier Tho Bokholt uit Dokkum moeten zich in 

allerlei bochten wringen om te zorgen dat hun zaak 

niet verloopt. Wel krijgen de vrouwen een door de 

burgemeester te bepalen vergoeding. In de meeste 

Friese gemeenten bedraagt die ongeveer een gulden per week. Geen vetpot, zo blijkt uit de wanhopige brief die de vrouwen 

van 29 gemobiliseerden, waaronder die van Kool en Tho Bokholt, in juli 1915 aan de burgemeester van Dokkum schrijven: ‘Drin-

gend verzoeken we daarom om meer toelage, want zoals het nu gaat, komt er gebrek!’ Voor wie het niet redt, rest nog de onzekere 

gang naar het steuncomité.

ZIEKTE  EN  OVERLIJDEN
Nog nijpender wordt de situatie wanneer een gemobiliseerde ziek wordt of, nog erger, komt te overlijden. En velen worden 

ziek door de vaak slechte omstandigheden waaronder ze worden gehuisvest of dienstdoen. Zoals Gerrit Hoekstra uit Holwerd. 

Wie ziek uit dienst wordt ontslagen mag een briefje tekenen waarop staat dat de ziekte of het gebrek niet is veroorzaakt in of 

door de dienst en ontvangt eenmalig 25 gulden. 

Diverse mannen overlijden als gevolg van de mobilisatie. Klaas Ober-

man uit Dokkum sterft doordat hij tijdens grenswacht in aanraking komt 

met de door de Duitsers gebouwde elektrische draadversperring tussen 

Nederland en België. Soldaat Klaas Postmus sterft door ziekte in Tilburg. 

Omdat hij kostwinner is blijft zijn moeder, de weduwe Postmus-Talma 

van de Stenendam in Dokkum, in zeer behoeftige omstandigheden 

achter. Soldaat Johannes Smedema uit Engwierum komt om door een 

treinongeval bij Zwolle, op weg naar zijn mobilisatie-bestemming. 

Jacob Kingma uit Oosternijkerk wordt gelegerd in fort Uitermeer bij 

Weesp. Door vocht en kou krijgt hij longontsteking en sterft. Zijn vrouw 

Aaltje blijft achter met vijf kleine kinderen en zwanger van de zesde. Om 

de kost te verdienen begint ze een winkeltje in matten. Van de diaconie 

krijgt ze nog 5 gulden per maand extra. ‘s Avonds maakt ze zelf kleren 

voor de kinderen. Dan krijgt ze te horen dat de bijdrage van de diaconie 

wordt gehalveerd, ‘omdat de kinderen er altijd zo netjes bijlopen’.

Zo veroorzaakt de mobilisatie, ondanks dat er niet daadwerkelijk ge-

vochten wordt, veel leed. De ellende wordt vergroot door een overheid 

die haar verantwoordelijkheid ontloopt en probeert de kosten van de 

mobilisatie zoveel mogelijk te beperken. Leed dat, geheel in de tijdgeest, 

gelaten wordt geaccepteerd en uiteindelijk vervaagt in de geschiedenis. 
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Een groep Friese militairen bij hun onderkomen in Baarle Nassau. Vierde van links Gerrit 
Hoekstra uit Holwerd. Na het doorwaden van een beek krijgt hij acute reuma. Op 1 april 
1917 wordt hij ‘wegens gebreken’ uit de dienst ontslagen.  

De auteur van dit artikel, Kees Bangma, komt graag in kontakt met mensen die dagboeken, foto’s of ander materiaal 
hebben over mobilisatie, opvang van vluchtelingen, distributie of andere aspecten van de Eerste Wereldoorlog.

De reisbeschrijving van Sipke Huismans is opgenomen in het Friesch Kerkblad, 8e jaargang nr 49 (9-10-1914) tot en 
met 9e jaargang nr 3 (20-11-1914). Over Huismans en zijn strijd voor het Fries zie Koen Zondag (2013), “Wat een mooie
tekst, en in mijn eigen taal” op http://www.kruspunt.nl/files/FILES/pdf_files/artikel_koen_zondag_tydskrift.pdf

Met dank aan Peter Dillingh voor zijn gouden tip aan de redactie van De Sneuper

FOTO: COLLECTIE  JAN  VAN  DER  VELDE,  HOLWERD

FOTO: COLLECTIE HARKE  IDEMA,  DOKKUM



TERPDORP 

Foudgum is de naam van een klein dorpje net boven 

Dokkum, aan de weg naar Holwerd. Het is een heel 

oud terpdorp. De naam Foudgum is een verbastering 

van Foldingahiem (1422 Foldeghum, 1493 Foltkum). 

Het heim/erf van de familie Foldinga. De letter l wordt 

wel eens vaker een u; neem maar het Friese woord 

âld, dat oud betekent. Hoe oud het dorp of de terp is, 

is niet bekend.

Het dorpswapen heeft een schuine balk, ontleend 

aan de weg Dokkum – Holwerd en Westdongeradeel.

De roos komt uit het wapen van de familie Stenstera 

en de pen herinnert aan ds. Francois Haversmidt (Piet 

Paaltjes). Dorpswapen en vlag zijn ook beschreven in 

De Sneuper 114.

TERP  &  RINGWEG
Op de kaart uit 1832 is te zien dat Foudgum nog ver-

schillende elementen heeft van een echt terpdorp. 

Aan de voet van de terp is een ringweg, die een re-

gelmatige cirkel heeft. De kerk staat op de 5,7 meter 

hoge kruin van de terp en vormt het centrum van 

de cirkel. Van de kerk lopen vier paden naar de ring-

weg. Verder is de schrale bebouwing die het dorp 

had goed te zien. De terp was namelijk begin 19e 

eeuw bijna niet bewoond.  Door de aanleg van de 

verbeterde weg Holwerd-Dokkum werd de ringweg 

doorkruist en ging een stukje historische eenheid ver-

loren. Zo ook één van de vier kerkpaden. Rechts liep 

de vaart tussen Betterwird en Brantgum. In de 19e en 

20e eeuw nam de dorpsbebouwing iets toe. De Foud-

gumer vaart was een dankbare vaarweg voor kleine 

scheepjes die belangrijke goederen vervoerden zoals: 

aardappelen, turf, bieten, maar ook mest.

TERP  &  MARIAKERK
In 1896 werden enkele delen van de terp afgegraven 

(Wumkes II, 587). De terpaarde was vruchtbaar en 

leverde flink wat geld op. Een eeuw later zijn de gaten 

weer aangevuld, een soort terprestauratie. Op de foto 

zijn de horizontale lagen in de terp duidelijk zichtbaar, 

die voor archeologen zo interessant zijn. 

De Mariakerk dateert oorspronkelijk van ongeveer 

1200. De toren is rond 1450 grotendeels herbouwd en 

verhoogd. In 1753 hersteld en in 1977 gerestaureerd. 

Hierbij werd de toren, die een beetje scheef staat,

voorzien van een rechte voorgevel. De kerk werd in 

1808 afgebroken en weer opgebouwd. De eerste 

steen werd toen gelegd door de 2 jarige Baukje Gos-

ses, dochter van kerkvoogd Gosse Thomas. In de kerk 

bevindt zich een kabinetorgel. De kerk is sinds 2007 

eigendom van de Stichting Alde Fryske Tjerken. Nog 

steeds wordt de kerk voor erediensten gebruikt, maar 

ook voor concerten.
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door  JAAP  HEERINGA
            

INGANG  FOUDGUM  MET  DORPSWAPEN

FOUDGUM

HISTORISCH  TERPDORP
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KADASTERKAART   FOUDGUM  -  1832

TERPAFGRAVINGEN  IN  1896



BOERDERIJEN
Op en rondom de terp bevinden zich diverse boerderijen. Vele zijn in de loop der tijd herbouwd. Stinstra/ Stenstera State be-

hoorde aan de Foudgumer dorpshoofdelingen Stenstera. Als stamvader wordt Tzaling Stenstera genoemd.  Tzalings zoon Sas-

bet/Sabous/Sybeth Stensera wordt een deftig, voornaam hoveling in Foudgum genoemd en is in 1417 getrouwd met Ulleke 

Syuxma van Waaxens. Na hem wonen er nog enkele generaties Stenstera. Zo ook Jeppe Stenstera, 

die grietman was van Dongeradeel. In 1511 wordt Sybren Stenstama op de pastoor na, het hoogst 

aangeslagen. De State was toen 88 pondemaat groot. Doordat Sybren Stentera’s dochter Frau trouw-

de met Hero van Burmania,  kwam de stins in de familie Burmania terecht, die het in 1640 verkocht. 

Daarna kwam het in bezit van verschillende eigenaren en werd het verhuurd. Omstreeks 1750 is de 

Stins of slottoren van deze heerlijkheid afgebroken. 

Stinstra ( 1 )

De boerderij die nu aan de voet van de terp ligt, had 

een perceel op de terp, waar in 1966 opgravingen zijn 

gedaan. Daar heeft men bebouwingen gevonden. 

Vanwege de bedijking werd bewoning ook mogelijk 

buiten de terp. Later (vanaf 1753) woonde Tomas 

Jans op Stinstra die getrouwd was met Baukje Gos-

ses. Hun zoon Jan noemt zich bij de naamsaanname 

van 1811 Stinstra. Zijn broer Gosse woonde op een 

andere boerderij in Foudgum: Heemstra.

Heemstra  ( 5 )

Aan de noordkant van de ringweg staat Heemstra, 

waar in 1806 een nieuwe boerderij werd gebouwd. 

Hier woonde toen Gosse Thomas, broer van Jan 

Thomas van Stinstra State. Zijn nageslacht noemde 

zich in 1811: Hiemstra. Tot 2004 woonden er Hiem-

stra’s op deze boerderij. Het woonhuis is in 2005 

herbouwd en de schuur in 2013. In de achtermuur 

van de schuur is nog een anker te zien, gevormd 

in de letters G.T. en E.K. en daarnaast het jaar 1806. 

Mellemastate ( 9 )

Net buiten het dorp, aan de noordoostkant ligt Mel-

lema. In 1511 in het register van aanbreng wordt Eel-

ke Minnes Mellema als tweede aangeslagen voor 

66½  pondemaat. In 1640 wordt in het stemcohier 

vermeld dat Otto Wigera eigenaar is en Tjeerd Igles 

gebruiker. In 1698 en 1700 is Igle Tjeerds eigenaar 

en gebruiker. Hij had het gekocht in 1671. 

In 1811 neemt bewoner Jacob Hoites de achter-

naam Mellema aan. In 1946 is de boerderij afge-

brand en was jaren een bouwval. Er bevond zich ook 

een eigen begraafplaats. Pieter Sijens kocht in 1965 

de ruïne en bouwde er een nieuwe boerderij. 

Meer informatie over bewoners van Stinstra State 

en Mellema State is te vinden op www.stinsenin-

friesland.nl

Naast deze boerderijen kent Foudgum nog meer 

boerderijen. Bijvoorbeeld Jaerla ( 2 ) en Aesgema ( 3 )

aan de westkant van Foudgum net buiten de ring-

weg. Deze zijn nog steeds in gebruik als boerderij. 

Lausma ( 6 ) dat daar ook lag, is afgebroken en daar 

staat nu een woonhuis. Aan de noordkant ver buiten 

het dorp lag Feitsma ( 7 ), waar nu niks meer van te 

vinden is. In 1858 stond er nog een huis. Noordoost, 

verder buiten het dorp ligt Piebema ( 8 ), waarnu nog 

steeds een boerderij staat. Tegen oostkant van de ring-

weg lag Doekema ( 4 ). Deze is in 1909 afgebroken 

en zijn er op die plaats zes woningen gebouwd, waar-

onder de timmerzaak die als eerste bewoond werd 

door timmerman Ate Tania. 
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KAARTJE  MET  BOERDERIJEN  ROND  1700: 

1 STINSTRA,  2 JAERLA,  3  AESGEMA,   4 DOEKEMA,  5 HEEMSTRA (AAN DE BOVENKANT 

RINGWEG),  6 LAUSMA,  7 FEITSMA,  8 PIEBEMA,  9 MELLEMA, . 

RECHTS LANGS FOUDGUM LIEP DE HEEREWEG NAAR HOLWERD.

BOERDERIJ  &  FAMILIEWAPEN  STINSTRA



WONINGEN.

Naast de boerderijen zijn er ook diverse woningen. Tot 1781 waren er inclusief boerderijen 16 woningen. Later kwamen er 

meer woningen bij. Tegenwoordig zijn er, inclusief boerderijen, 25 woningen.

Schoolgebouw

In de rekeningen van de 19e eeuw wordt het schoolgebouw genoemd aan de oostkant van de kerk. Aan het schoolgebouw zat het 

schoolmeester/kostershuis vast. In 1881 wordt de onderwijzer geschorst wegens oneerbaar gedrag met een vrouwelijke leerling 

en werd de school tijdelijk gesloten. Sedert 1870 waren er al gesprekken gevoerd over de voortgang van de school. Op 8 mei 1882 

werd besloten de school op te heffen. Te weinig leerlingen en de school was aan vernieuwing toe. Rond 1969 werd het noordeli-

jke deel van het gebouw verbouwd in een moderne woning voor de koster. Het zuidelijke deel wordt nog steeds het ‘lokaaltje’ 

genoemd. Jaren is het gebruikt als consistoriekamer en ruimte voor kindernevendiensten. In 2007 zijn beide delen samengevoegd 

tot woonhuis. Zie ook: http://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/pdf_files/westdongeradeel.pdf

Pastorie

De pastorie is ten noorden van de kerk en dateert 

volgens de muurankers uit 1723 en is rond het jaar 

2000 gerestaureerd. Vele predikanten hebben hier 

gewoond, waaronder Francois Haverschmidt, be-

kend als dichter onder het pseudoniem Piet Paaltjes. 

Predikant van 1859-1862. Zijn meest bekende werk 

is de dichtbundel Snikken en Grimlachjes uit 1867. 

Rond 1887 is er een nieuwe pastorie gebouwd, nu 

De Terp 7. De oude pastorie werd een woning. In de 

kerk is een zerk te vinden van de in 1720 overleden 

predikant Its Altinga (1702-1720). De gehele lijst met 

predikanten van Foudgum is te vinden op: http://

www.mariakerkfoudgum.nl/index.php?p=1_13_

Predikanten

Bakkerij

In 1871 werd een stuk land op de terp aangekocht, waar een bakkerij op gebouwd werd. Pieter van der Herberg was de 

eerste bakker, na hem hebben vele bakkers hier hun vak uitgeoefend. De laatste was Sybren Dijkstra, die in 1955 vertrok. 

Daarna was het alleen een woning. In De Seuper 88, van september 2008 (pag.188) stond een uitgebreid artikel over de 

geschiedenis van de bakkerij in Foudgum, door Alie Dijkstra en Dittie Veersma-Dijkstra.

De Soberhoek

Aan de Foudgumerweg, nu Mellemawei (weg tussen Foudgum en Hantum), stond rond 1900, halverwege een arbeiders-

woning. Dit werd De Soberhoek genoemd. De daar in de jaren 30 wonende Janke Keimpes Feikema speelde  een rol in de 

streekroman ‘De Gouden Swipe’  van Abe Brouwer. Dit huis is later afgebrand en niet herbouwd.

De Lêste Stoer

Bijna halverwege de Heemstrawei stond vroeger een boerderijtje dat ooit een herbergje is geweest. Heemstrawei was toen 

een deel van de Heereweg, tussen Dokkum en Holwerd. Hier in de herberg werd dan in de reis naar Holwerd de laatste 

stuiver, De Lêste Stoer, uitgegeven. 

WERK  AAN  HUIS
De meeste ambachten werden vroeger uitgeoefend in het woonhuis. Naast dat er timmermannen, gardeniers, arbeiders en 

boeren in Foudgum woonden, waren er ook een bakker, kruidenier, slager, schoenmaker die tegelijkertijd barbier was, een 

predikant en zelfs een horlogemaker. In september 1890 vestigde Pieter Johannes van Driesum zich als horlogemaker in 

Foudgum, alwaar drie kinderen geboren werden. Thans zijn er ook nog diverse mensen in hun ambacht actief, waaronder 

de kunstschilder Peter van Houten.

HISTORISCH  CENTRUM  FOUDGUM  (HCF) 
Momenteel is in het voormalig melklokaal bij de boerderij op De Terp 5 een infocentrum gevestigd. Allerlei informatie rond 

ons dorp wordt gezocht en verzameld. Heeft u foto’s, krantenknipsels of andere zaken die met Foudgum te maken hebben, 

dan ontvangen we die graag. Het is de bedoeling van elk huis de historie vast te leggen. Weet u wie waar in Foudgum ge-

woond hebben, dan horen we dat ook graag. Ook anekdotes zijn welkom. 

U kunt het infocentrum in de zomer elke zaterdag bezoeken. In de kerk vindt u een bescheiden informatie rond de dominee 

Francois Haverschmidt. Kijk voor veel meer informatie over ons dorp op: www.foudgumonline.eu of op onze facebooksite:  

https://www.facebook.com/Foudgum?ref=profile 
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OUDE  PASTORIE  FOUDGUM
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HET  GEZIN  TALMA
Dit artikel gaat met name over het gezin van Jacobus Nicolaas Talma en zoon Pybo in het bijzonder. Oorspronkelijk afkomstig 

uit Harlingen, is de na te noemen tak van de familie Talma, via Leeuwarden, uiteindelijk terecht gekomen in Dongeradeel, waar de 

naam nu al enkele eeuwen voorkomt. 

Jacobus Nicolaas Talma werd op 3 februari 1765 geboren te Leeuwarden, de oudste zoon van Pybo Sjoerds Talma en Jacoba 

Rebecca Fruytier. Hij trouwde op 6 mei 1787 te Engwierum met Trijntje Sapes Eisinga, dochter van Sape Reitses en Gertje Idses. 

Het echtpaar ging na hun huwelijk wonen te Dokkum. Het lidmatenboek van de Hervormde Gemeente te Dokkum vermeldt dat 

Jacobus en Trijntje op 1 augustus 1787 zijn ingekomen: hij van Groningen en zij van Anjum.  Het echtpaar kreeg zes kinderen:

1. Pybo Talma, geboren te Dokkum op 5 maart 1788, overleden voor z’n eerste verjaardag. 

2. Pybo Talma, geboren te Dokkum op 21 april 1789 en overleden te Oudega op 11 februari 1823. 

3. Sape Talma, geboren te Dokkum op 2 januari 1792 en overleden te Leermens (Groningen) op 30 januari 1850. 

4. Jacoba Geertruida Talma, geboren te Dokkum op 18 januari 1795 en overleden te Metslawier op 11 februari 1863.

5. Aritius Sybrandus Talma, geboren te Engwierum op 6 september 1797 en overleden te Dokkum op 4 juli 1882. 

6. Aleida Warmoldina Lamberta Talma, geboren te Dokkum op 8 mei 1800 en overleden te Wehe (Huize Borgweer, Groningen) 

    op 7 februari 1830.

Jacobus was landeigenaar, maar had daarnaast ook nog een aantal nevenfuncties. Zo werd hij in diverse akten omschreven als 

landbouwer en was hij onder meer eigenaar van een jenever-stokerij aan de Koornmarkt te Dokkum en burgemeester van de 

gemeente Ee. Hij was tevens candidaat theologie (s.s. cand. theol.), maar lijkt hier niks mee gedaan te hebben. 

Het gezin woonde het grootste gedeelte van het jaar te Dokkum, maar in de zomermaanden verbleven ze in hun zomerresidentie: 

de kooiplaats onder Engwierum. Deze boerderij ontleende zijn naam aan de eendenkooi die er bij hoorde en in de onmiddellijke 

nabijheid lag. Zoon Aritius Sybrandus werd als enige van de kinderen ‘op de kooij onder Engwierum’ geboren.

STICHTINGSSTEEN  &  COMMUNE  ENGWIERUM
Het is waarschijnlijk de vader van Jacobus, Pybo Sjoerds Talma, die ge-

noemd wordt op de stichtingssteen boven de ingang van de kerk van 

Engwierum: ‘De gunst van armen en van rijken / vertoonde nimmer zich so 

sterk / als in den bouw van deese kerk / door algemeene liefdeblijken. Toen 

leide Piebo Talmaas hand / den eersten steen van haare muuren. Zij moet 

den roest des tijds verduuren / met leeraars van gesond verstand. Den 14 Iunij 

1746.’Als dit inderdaad de vader van Jacobus is, zou hij ten tijde van de 

steenlegging 8 jaar zijn. In een publicatie van Regnerus Steensma, Folk en 

Tsjerke, wordt echter ook een P. Talma genoemd die reeds in 1722, teza-

men met R. Donias en W. Hardingas, opdracht zou hebben gegeven de 

oude kerk af te breken en een nieuwe te bouwen. Deze P. Talma kan niet 

de vader van Jacobus zijn, aangezien die pas in 1738 werd geboren. 

In De Sneuper nummer 39 van 1996 stond een interessant artikel, ge-

schreven door Jan Beintema, betreffende de Commune van Engwierum. 

Deze werd opgericht in 1797 en bestond uit tien ingezetenen van Eng-

wierum, die geld bijeenbrachten en land van de kerk kochten om dit te 

verhuren en te bebouwen, ten behoeve van de financiële ondersteuning 

van de kerk. De opbrengsten kwamen ten gunste van de pastorie en het 

tractement van de predikant werd er mee betaald. Eén van de tien oprich-

ters van de Commune was Jacobus Nicolaas Talma, die een bedrag van 

f 125 gulden inbracht. De Talma familie is de enige familie die vanaf de 

oprichting tot op heden onafgebroken lid is geweest van de Commune.

De familie Talma behoorde tot de ‘betere kringen’ en bezat veel onroerend goed. In 1811 kwam Jacobus Nicolaas Talma als num-

mer 26 voor op de lijst van rijkste inwoners van Friesland. Vader Pybo Sjoerds was landsadvocaat en fiscaal generaal van Friesland. 

Sape, de één na oudste zoon van Jacobus en Trijntje, werd predikant en trouwde met Johanna Hendrika Wichers, wiens vader 

burgemeester en lid van de Provinciale Staten was. Dochter Jacoba Geertruida trouwde met Frederik Jouwert Witteveen, secre-

taris van Dongeradeel en notaris te Metslawier. Zoon Aritius Sybrandus werd griffier bij het kantongerecht en het vredesgerecht. 

Hij trouwde, 32 jaar oud, met de 15 jarige (!) Elisabeth Geertruit Charlotte von Eichsdorff, wiens vader majoor was en lid van de 

Raad van Dokkum. De jongste dochter, Aleida Warmoldina Lamberta, trouwde met jonkheer Edzardt Tjarda van Starkenborgh 

Stachouwer, bij zijn huwelijk reeds rentenier.

DIT ZIJN RAMPVOL LEVEN
door  SYLVIA  BINCH-TALMA  
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MUITZUCHT
Deze brief werd in het Streekarchief Dokkum gevonden door redactielid Piet de Haan en de zoon, die ‘geheel zinneloos, liggende 

gebonden op den grond’ door zijn vader werd aangetroffen, was Pybo. Net als zijn vader en later zijn jongere broer Sape, ging Pybo 

theologie studeren, na eerst de Latijnse School te Dokkum te hebben doorlopen, met verscheidene eervolle vermeldingen. In de 

brief schrijft zijn vader dat Pybo al negen jaren gestudeerd heeft, wat zou betekenen dat hij rond 1804 met zijn studies is  begon-

nen. Hij ging eerst studeren aan de Universiteit in Groningen, waar hij tot 1809 is gebleven. Op 9 oktober 1809 overleed moeder 

Trijntje op de kooi onder Engwierum ‘aan de gevolgen van een allerkwaadaardigst borstgezwel’. Ze was nog maar 55 jaar. 

Het is niet bekend of Pybo ten tijde van het overlijden van zijn moeder al in Amsterdam studeerde, maar feit is, dat hij voorkomt 

in het ‘Album academicum van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam’, waarin o.a de namen van de studenten 

van 1799 tot 1882 worden genoemd, als zijnde student aan het Athenaeum Illustre van 1809 tot en met 1812.

In bovengenoemde brief schrijft Jacobus dat de doktoren vreesden dat zijn zoon de gevloekte ‘muitzucht’ zou hebben. Volgens 

het ‘Nieuw Fransch en Nederduitsch woordenboek’, gepubliceerd in 1828, had ‘muitzucht’ of ‘muitzuchtig’ de betekenis van ‘een 

oproerige geest of mensch’. Het blijft natuurlijk speculeren, maar het lijkt erop dat Pybo in het laatste jaar van zijn studie, misschien 

tijdens de eindexamens, een soort psychose had, aangezien zijn vader hem omschrijft als ‘geheel zinneloos’ (buiten zinnen). 

De symptomen van Pybo’s ziekte lijken echter door de medicijnen van genoemde heer J.V. Coulon weer enigszins onder controle 

te zijn, want hij maakt zijn studie wel af . Pybo deed op 6 september 1813 eindexamen. Hij had een ‘zeer loflijk’ testimonium ‘ van 

de professoren der Akademie van Groningen, en ook van het Athenaeum Illustre van Amsterdam, waar onder dat in het Oostersch vooral, 

afgegeven door den Hoogleeraar Wilmet, uitmuntte.’   

EEN  DIENSTBARE  ECHTGENOTE
Vader Jacobus heeft inmiddels een nieuwe vrouw ontmoet. Op 23 februari 1816 trouwt hij, op 51-jarige leeftijd, te Ee op 

huwelijksvoorwaarden met de 43-jarige Elisabeth van Reenen. Elisabeth is de dochter van Daniël van Reenen, een leerlooijer, 

en Trijntje Bontekoe. Elisabeth’s beroep wordt in de huwelijksakte omschreven als ‘dienstbaar’. Waarschijnlijk is zij in eerste 

instantie door Jacobus aangenomen als dienstmeid. Jacobus wordt betiteld als ‘landbouwer’. Een jaar later, op 31 oktober 1817, 

wordt Jacobus opnieuw vader: Elisabeth schenkt op 44-jarige leeftijd het leven aan haar eerste en enige kind: een dochter 

genaamd Anna Elisabeth Talma.

tijd van burgers en stoommachines

De Maire der Gemeente Ee.

Den Heere Prefekt van ‘t Departement Vriesland.

Hoog Edele Gestrenge Heer

Leenigde op den 17. February H: UHoog EdG: Gunstige dispositie niet weinig mijn diep gefolterd vaderhart, toen UHoog EdG nog 

zoo volwaardig toestond de portefeuille der Maire aan den heer Adjunct op te dragen.

UHoog EdG bekend toegeeflijkheid en deelnemend gevoel, moedigt mij aan mij andermaal tot UHoog EdG te wenden, met oot-

moedig verzoek, om mij provisioneel althans van de functien als Maire der Gemeente Ee te ontslaan, daar ik mij volstrekt buiten 

staat bevind deze post eenigzints naar behoren waar te nemen.

Ja, Hoog EdG Heer ! de gevoeligste slag, die ooit een vader treffen kon, heeft mij getroffen; mijn oudste nu negen jaren aan de Acad-

emie gestudeerd hebbende, moest ik te Amsterdam aanschouwen, geheel zinneloos, liggende gebonden op den grond, en wier 

waarschijnlijk herstel de Heere Professor Van Maanen Bon en de doctoren Luber en Rauwenhoff betwijfelden - de onschuld vreesde 

‘t offer van gevloekte muitzucht te zullen worden .... ! Thans Gode zij dank vertoont zich echter een flaauwe straal van hoop, door de 

Medicijnen van de Heere J.V. Coulon ontstoken. 

Van hier dan Hoog EdG Heer ! dat ik de vrijheid neme aan UHoog EdG voor te dragen den Heere Jan van Assen onder Aalzum, Lid 

van den Municipalen Raad der Gemeente om ad interim althans de functie als Maire der Gemeente waar te nemen, die deze post 

ook zich gaarne zal laten welgevallen, daar hij mijne ongeschiktheid in dezen gevoelt, en tevens met mij instemt, dat de post als 

Maire voor de Heere Adjunct E.W. Meindertsma, te gewigtig is.

Waar mede ik mij onderschrijve met gevoelens van de meeste hoogachting en eerbied, na mij op ‘t nedrigtst in UHoog EdG protexie 

te hebben aanbevolen onder een vleijend vooruitzicht dat UHoog EdG dit mijn verzoek zal gelieven te accordeeren.

Hoog EdG Heer

Uw Hoog EdG Dw en bedroefde Dienaar

& Maire voornoemd

w.g. J.N. Talma

Dokkum, den 7 Maart 1813

EEN  AANGRIJPENDE  BRIEF
De oudste zoon van Jacobus en Trijntje, Pybo, heb ik nog niet genoemd: 

zijn leven was een heel ander verhaal. In zijn geval hielpen geld en goede 

connecties maar tot op zekere hoogte, zoals blijkt uit de navolgende aan-

grijpende brief, geschreven door Jacobus op 7 maart 1813, in zijn functie 

van burgemeester van de gemeente Ee:
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TERUGKEER  ZIEKTE
Het lijkt dan nog altijd goed te gaan met Pybo’s ge-

zondheid: op 28 december 1817 houdt hij zijn en-

tree-rede als kandidaat voor de kerkgemeente van 

Augsbuurt (ook wel Lutjewoude genoemd) en Kol-

lumerzwaag. Zijn eerste preek, die met het oog op 

de naderende gezondsheidsproblemen op z’n minst 

profetisch kan worden genoemd, is uit I Corintiers IV, 

vers 1-5, en bevat onder andere de tekst: ‘...maar die 

mij oordeelt is de Heere, zoo dan oordeelt niets voor den 

tijd, tot dat de Heere zal gekomen zijn, welke ook in het 

licht zal brengen, ‘t gene in de duisternisse verborgen is.‘

Nauwelijks twee jaar later heeft Pybo namelijk weer 

ernstige geestelijke problemen. In januari 1820 wordt 

hij voor onbepaalde tijd belet in de uitoefening van 

zijn functie als predikant te Augsbuurt en Kollumer-

zwaag. Zijn tractement wordt gebruikt voor het be-

talen van predikanten uit andere gemeenten, die 

Pybo’s werk naast hun eigen functie moeten uitoefenen. Wat overblijft, wordt verrekend met Pybo’s vader. Acht maanden later is 

de situatie nog steeds niet verbeterd. In een brief van het Classicaal Bestuur van Dokkum, gedateerd 9 augustus 1820, aan Zijne 

Excellentie de Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk, verzoeken zij hem maatregelen te nemen in deze ongeluk-

kige situatie, aangezien het zo niet langer gaat. Pybo’s ‘gekrenkte geestgesteldheid’ duurt niet alleen aanhoudend voort, maar ‘verer-

gert van tijd tot tijd’. ‘Soms komen er wel enige heldere oogenblikken tusschen beide, zoo als het met zulke ongelukkigen meermalen gaat, 

doch naauwelijks valt de aandacht op zekere punten, of de kwaal verheft zich tot eene ontzettende hoogte. De blijken daarvan zijn bijkans 

ontelbaar, daar hij eenen geruimen tijd genoegzaam zonder enig opzigt dagelijksch in dien omtrek, van dorp tot dorp rondzwerft, door 

zijne buitenspoorigheden, de bespottingen van onbedachte kinderen uitlokt, en overal in bittere en hevige drift, met vloeken, schelden en 

razen, elk die hem voor komt, aanrandt en beleedigt; en daar dezen beklagelijken toestand reeds voorheen op een aanmerkelijke wijze één 

en andermaal heeft plaatsgehad, hebben wij alle reden om te vreezen, dat dezelve onherstelbaar is. ‘

Bij Koninklijk besluit van 10 oktober 1820 wordt Pybo dan ook ontslagen uit zijn functie en per 1 november van dat jaar wordt 

zijn positie vacant verklaard. Op 4 november 1820 schrijft Pybo zelf een brief aan  Zijne Excellentie de Directeur Generaal voor de 

Zaken der Hervormde Kerk, waarin hij meedeelt dat hij reeds enige tijd van zijn krankzinnigheid hersteld is en dat hij daarom Zijne 

Excellentie verzoekt hem ‘zijne brandende wensch’ te vervullen en hem weer aan te nemen als predikant. Als bijlagen overlegt Pybo 

diverse brieven en verzoeken van o.a. de Kerkeraad en een aantal prominente personen, die allen verklaren dat hij weer in zijn 

functie moet worden hersteld.

VERNIETIGENDE  BRIEF
Dat het Classicaal Bestuur van Dokkum het hier duidelijk niet mee eens 

is, blijkt uit een vernietigende brief aan de Directeur Generaal, gedateerd 

6 december 1820. Ze beschuldigen Pybo’s vader, Jacobus, ervan dat hij 

er alles aan gedaan heeft om zijn zoons geestelijke gesteldheid voor hen 

verborgen te houden en dat hij hen ‘op een onheusche wijze tegenwerkte 

en dwarsboomde’ ! 

Tevens beschuldigen zij Jacobus ervan dat hij zijn zoon op geen enkele 

manier onder toezicht hield in zijn perioden van krankzinnigheid. Het ver-

zoek van de Kerkeraad verklaren zij ongeldig, aangezien er bij de verga-

dering en het tekenen van het verzoek geen consulent aanwezig was. 

Bovendien heeft Pybo zich slechts tweemaal zeer kort aan de Kerken-

raad vertoond: eenmaal met zijn vader, die wilde polsen of ze allemaal 

wel zouden tekenen en een tweede maal met het reeds klaargemaakte 

verzoek, dat hij heeft voorgelezen en ter tekening heeft aangeboden. Bij 

deze beide bezoeken zou Pybo niet hebben gesproken, maar zijn vader 

het woord hebben laten voeren. 

Verder verklaart het Classicaal Bestuur dat sommige verklaringen zijn af-

gegeven ‘door menschen, welke door familie aan P. Talma verbonden zijn, 

zoo als de heeren Witteveen en Romar, de overigen door andere betrekkin-

gen.’  Zelfs aan de verklaring van de heer Isaac Cahais, de President van 

het Provinciaal Kerkbestuur van Friesland, wordt getwijfeld: ‘...is het voor 

ons niet duidelijk waar ter plaatse ZH Eerw. eene onafgebroken conversatie 

gedurende eenen geheelen dag met P. Talma gehad hebbe, en op welken 

dag dat geweest zij...’  
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Zijn verklaring is namelijk niet gedateerd en uit de verklaring blijkt niet dat de heer Cahais voor of na 1 november met Pybo 

gesproken heeft, ‘...‘t  welk uit hoofde van den afstand tusschen Witmarsum en Engwierum niet zeer waarschijnlijk is’.

Een zekere heer Aeyelts beweert in zijn verklaring dat hij verscheidene malen in Pybo’s gezelschap is geweest en dat hij ‘geene 

blijken van krankzinnigheid heeft bespeurd, in tegendeel hem beschouwdt, als zijn verstand volkomen magtig ‘. Dit, terwijl de heer 

Aeyelts, samen met een adsessor, in augustus erbij tegenwoordig waren dat Pybo verklaarde ‘zo hij zijn genoegen had, dat hij 

zich dan gaarn als Hoveniers Knecht in Holland wilde verhuren, daar hij te Augsbuur wegens het spoken niet langer wezen kon’. Bij het 

weggaan had de heer Aeyelts zelfs verklaard dat het met Pybo helemaal niet goed ging en op 9 september had hij tegenover 

de scriba erkent ‘dat het voor P. Talma veel beter was landbouwer, dan weer predikant te worden, dat er meer uitzigt was, dat het zwak 

hoofd van den patient, door eene gezonde beweging op het land te regt kwame, dan door veel studeren’ en ‘dat P. Talma gedurende 

zijn gansch verblijf te Augsbuur nooit regt bij zijne zinnen was geweest’.

NOG  GROTERE  VERKNOCHTHEID
Ondanks bovengenoemde brief, besluit de Staatsraad, Directeur-Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk in januari 1821 

dat Pybo’s verzoek ‘in gunstige overweging zal worden genomen’ als hij het ‘leeraarambt bij een Gemeente elders’ waar wil nemen.

Misschien gaf de brief van maart 1821, getekend door alle predikanten van de Ring van Kollum en gericht aan de Koning der 

Nederlanden, uiteindelijk toch de doorslag. In een hartverwarmend pleidooi geven de predikanten van de gemeente Buiten-

post, Twijzel en Kooten, Veenwouden, Zuiderhuisterveen, Augustinusga en Zuiderhuizen, Gerkesklooster en Burum en Mun-

nekezijl, aan dat ze overtuigd zijn van zijn genezing en dat de gemeente niets vuriger wenst, dan dat Pybo weer in zijn functie 

van leraar (predikant) te Augsbuur en Kollumerzwaag wordt hersteld. Een en ander zou mede blijken uit een verklaring, gete-

kend door meer dan 70 ingezetenen van de gemeente. 

Al Pybo’s pluspunten worden er bij gehaald: zijn uitstekende talenten, zijn meer dan gewone bekwaamheid in alle vakken van 

Godsgeleerdheid en van het leraarsambt, zijn uitmuntend zedelijk karakter en onvermoeide werkzaamheid. Door zijn ziekte 

heeft hij geenszins de achting en het vertrouwen van de gemeente verloren, in tegendeel: door zijn doorstane beproeving heeft 

hij een nog grotere verknochtheid aan zijn persoon te weeg gebracht!

In een brief van de Staatsraad, Directeur-Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk, gedateerd 23 mei 1822, komt dan eindelijk 

het verlossende woord: bij Koninklijk besluit van 18 mei 1822 wordt de beroeping van Pybo tot Hervormd predikant te Oudega, 

Idsega en Sandvirden goedgekeurd. Op 30 juni 1822 wordt Pybo weer aangenomen als ‘leeraar bij de Hervormden te Oudega, 

Idsega en Sandvirden’.

DIT ZIJN RAMPVOL LEVEN
Het tragische slot van dit verhaal is echter, dat hij 

zijn functie niet lang heeft kunnen uitoefenen: Pybo 

overleed, 33 jaar oud, op 11 februari 1823 te Oudega.

In de overlijdensadvertentie, die zijn vader in de 

Leeuwarder Courant van 28 februari 1823 laat plaat-

sen, staat o.a. : ‘eindige aldaar ... dit zijn rampvol leven’.

Destijds was het in vele gevallen gebruikelijk in de 

overlijdensadvertentie de oorzaak van het overlijden 

te vermelden, zoals bijvoorbeeld bij Pybo’s moeder.

De advertentie van Pybo vermeldt echter geen 

oorzaak en persoonlijk vind ik de tekst ook wat cryptisch. Staken de symptomen van zijn ziekte misschien in alle hevigheid de 

kop weer op en werd het hem allemaal teveel?

Het overlijden van Pybo moet voor zijn vader een zware slag zijn geweest. Jacobus overleed 6 jaar later, op 20 maart 1829, en 

zijn echtgenote Elisabeth op 5 maart 1835, beiden te Dokkum. Van het gezin zijn alleen Jacobus en zijn zoon Aritius Sybrandus 

begraven op de begraafplaats bij de kerk te Engwierum.

BRONNEN
- foto stichtingssteen kerk Engwierum: eigen collectie;

- Streekarchief Dokkum, Index 234, blz. 31 en 32;

- Boekzaal der geleerde wereld en tijdschrift voor de Protestantsche kerken in het koningrijk der Nederlanden 1813 en 1818

- Tresoar, Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland:

  * Toegang 11 invt. 6061 stuk nr. 6061;

  * Toegang 11 invt. 6065 stuk nr. 6065;

  * Toegang 11 invt. 6066 stuk nr. 6066;

  * Toegang 11 invt. 6067 stuk nr. 6067;

  * Toegang 11 invt. 6068 stuk nr. 6068;

  * Toegang 11 invt. 6082 stuk nr. 115B.

Met dank aan Piet de Haan en Anton Musquetier.
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OVERLIJDENSADVERTENTIE   LEEUWARDER  COURANT  -  28  FEBRUARI  1823
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 DE  ROUWBRIEF
Sneuper Geert van der Veer uit Drachten trof in Tresoar in het oud archief 

van het Friesch Genootschap met aanvraagcode HS 1610 een rouwbrief 

aan. Hij maakte er foto’s van en stuurde ze op naar onze redactie.

Brieftekst:

VERZENDER  &  ONTVANGER
Piet de Haan en Arjen Dijkstra zochten er genealogische gegevens bij, eerst van verzender Jan Rienks: huwelijk op 13 december 

1767 in Kollum.  Bruidegom: Jan Rienks afkomstig van Kollum en  Bruid: Antje Johannis afkomstig van Kollum. Gedoopt op 14 april 

1771 in Kollum. Dopeling: Geiske, dochter. Vader: Jan Rienks. Moeder: NN. Geboren op 25 september 1773, gedoopt op 24 oktober 

1773 in Kollum. Dopeling: Freerkjen, dochter. Vader: Jan Rienks.  Moeder: Antje Johannis

Dan ontvanger Klaas Melis: Westdongeradeel, huwelijken 1737. Vermelding: derde proclamatie op 14 maart 1737 in Ternaard. 

Bruidegom: Klaas Melis afkomstig van Nes (Westdongeradeel). Bruid: Aukjen Botes afkomstig van Ternaard. Opmerking : ge-

huwd te Nes (Westdongeradeel). Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1750. Gedoopt op 9 augustus 1750 in Nes. Dopeling: 

Bote, zoon. Vader: Claas Melis.  Moeder: NN.

Klaas Melis Winia  is gedoopt te Nes op 12 juni 1712. Bevestiging huwelijk met Aukje Botes op 14 april 1737 te Nes. In 1746 is hij 

lidmaat te Wierum. Hij staat dan nog gewoon als Claas Melis vermeld. In 1772 is hij nog steeds lidmaat te Wierum, maar krijgt hij 

ineens een achternaam Wynja erbij. Maar dat hoort natuurlijk als je bijzitter (en ouderling) bent. Er staat bij ‘overleden juni 1778’. 

De achternaam Winia is ontleend aan de boerderij ‘Winia’ tussen Nes en Oosternijkerk (nu Nijkerkerweg 14, Breteler). Daar 

woonde later zijn zoon Melis Klazes Winia en zoon Bote Klazes Winia woonde op de ‘Bote Winia’s hoeke’. Dat is op het kruispunt 

van de oude weg (Nes – Hantumhuizen – Wierum – Ternaard). Wonend te Wierum op een boerderij onder Ternaard zou kunnen 

passen en we weten dat Klaas Melis dus nog leefde in 1774. Dat zal dus wel kloppen.

WIE  IS  DE  OOMZEGGER?
Dan is het even de vraag hoe Klaas Melis Winia de oom is van Jan Rienks of van Antje Johannes. Klaas Melis is de zoon van Melis 

Johannes (voor een derde eigenaar van Winia) en Grietje Klazes. Melis en Grietje zijn ondertrouwd te Nes op 6 juni 1705. Ik kan 

van vier kinderen dopen vinden: Trijntje (1709), Klaas (1712), Hendrik (1715) en Melis (1721). Er zit een behoorlijk gat tussen de 

trouwdatum en het eerst gevonden kind en e.e.a. wijkt af van de vernoemtradities. Ik had hier wel een Johannes tussen ver-

wacht. Ik ben in de loop der tijd veel leden van deze familie tegen gekomen, maar een Rienk of Rienik zit daar niet tussen... Het 

blijft een aanname, maar ik vermoed dat Antje Johannes de oomzegger van Klaas Melis Winia was en niet Rienk Jans.   

Ik heb in Kollum gezocht naar dopen van een kind Jan met als vader Rienk. Het lijkt mij aannemelijk dat Jan Rienks een zoon is 

van Rienk Auwerts. Rienk Auwerts is op 6 februari 1724 te Kollum getrouwd met Geiske Jans. Jan Auwerts laat op 30 september 

1731 te Kollum een zoon Jan dopen. Eén van Jans dochters heet immers ook Geiske. 

Antje Johannes zou geboren moeten zijn in oktober 1739, want zij was 34 jaar en 9 maanden toen ze overleed op 9 juli 1774. Ik heb 

geen dopen kunnen vinden in Friesland of Groningen die daar bij zouden kunnen horen. Zelf vond ik deze informatie over Klaas 

Melis Wynia op WeRelate: http://www.werelate.org/wiki/Person:Klaas_Wynia_(2), gebaseerd op de publicatie in De Sneuper 

104. Zijn zoon trouwde met een Hartmans. Aanvullingen op bovenstaande zijn welkom via de redactie op adres G
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ROUWBRIEF  UIT  1774

JAN RIENKS  AAN  KLAAS MELIS door  HANS  ZIJLSTRA  

                  

Vele Geagte Oom en Moij

Het heeft den onveranderlijke en Alwijse God behaagt, mijn Egtnoot Antje 

Johannis Na een lang duirende Teering Sijkte van mi weg te nemen in de 

Ouderdom van 31 Jaren, 9 maanden op Saterdag de 2 deser s morgens 

om 2,3 uir, wense in dese dat sij nu mag sijn daar de saamenkomst aller 

gelovigen om daar dat onbevlekte lam Eeuwig te verheerlijke

Door dit mijn verlies ik mij verpligt geagt hebbe U Wel Ed door deese ken-

nis te geven, denken dat U Wel Ed eenig deel in dit mijn verlies sal neemen 

terwijl ik van herten Wense dat de goedertierene God uw lange jaren voor 

sterf en treur gevallen wil bewaren

Waar meede blijve na minsaame Groetenisse U Wel Ed bedroeft dienaar en 

Neef Jan Rieniks, Kollum Den 4 July 1774

Briefomslag:

Seer Discretjr Klaas Meelis

Bis. in Westdongeradeel

wonende onder  Ternaart



PORTRETTEN  VAN  BOERENECHTPAAR
Dit voorjaar kreeg ik van mijn zwager Wim Venema uit Grijpskerk portretten van de grootouders van zijn moederszijde, namelijk 

van Folkert Kornelis Botma en Maaike Johannes Polstra. Het echtpaar Botma is boer geweest in de omgeving van Munnekezijl, 

doch woonde naderhand in Murmerwoude. Tevens kreeg ik nog een diploma van de Friese Maatschappij van Landbouw van 

Wims moeder Tjitske Botma, die een dochter was van Folkert Botma en Maaike Polstra.

  

Folkert Kornelis Botma: landbouwer. Geboren in Morra op 14 maart 1850.

Overleden in Murmerwoude op 2 juni 1924. Begraven op de algemene 

begraafplaats in Damwoude.

Zoon van Kornelis Folkerts Botma, geboren in Morra op 12 februari 

1818. Overleden in Morra op 25 mei 1901.

En van Tjitske Willems Terpstra, geboren in Ee op 3 oktober 1822. 

Overleden in Morra op 9 november 1872.

Op 29 mei 1877 in Oostdongeradeel getrouwd met Maaike Johannes 

Polstra. Geboren in Vrouwenparochie op 7 november 1855. Overleden 

op 29 juni 1920 in Zuidlaren. Begraven op de algemene begraafplaats in 

Damwoude.

Dochter van Johannes Tjeerds Polstra, geboren in Vrouwenparochie op 

20 maart 1825. Overleden in Vrouwenparochie op 8 augustus 1891.   

En van Trijntje Lieuwes Banga, geboren in Aalzum op 4 december 1828. 

Overleden in Leeuwarden op 12 december 1859.

DIPLOMA  FRIESE MAATSCHAPPIJ  VAN  LANDBOUW
Behaald door Tjitske Botma dochter van Folkert Kornelis Botma en Ma-

aike Jans Polstra op 20 maart 1919 te Murmerwoude.

Tjitske is geboren in Munnikezijl op 4 januari 1892. 

Overleden in Grijpskerk op 24 oktober 1969.

Gehuwd met Piet Venema.

De portretten en het diploma zijn geschonken aan redacteur Hans Zijlstra;

eventuele familieleden kunnen zich melden voor het origineel.
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MAAIKE  JOHANNES  POLSTRA

EN  EEN  DIPLOMA

TWEE FAMILIEPORTRETTEN
door  ALBERT  STOL

               

FOLKERT  CORNELIS  BOTMA
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GEZAMENLIJKE  VOOROUDERS
Jan Ritskes Kloosterman (1847-1914) was boer en dichter te Twijzel. Hij is 

vooral bekend geworden als vader van Simke Kloosterman (1876-1938), 

de schrijfster van de eerste Friestalige roman De Hoara’s fan Hastings. Hij 

leefde als boer met de seizoenen en haalde zijn poëtische inspiratie 

veelal uit de natuur. De Keunstkrite heeft voor elk van de vier seizoenen 

een project uitgewerkt. Hierover is meer te lezen op www.keunstkrite.nl

o.a. over de uitgifte van een bundel met zijn gedichten. 
 

Niet alleen ikzelf ben verwant aan bovengenoemde vader en dochter, 

maar interessanter is, dat zowel mijn zoon Peter als zijn vriendin Marjan 

aan hen verwant zijn. Jan Ritskes werd geboren in Twijzel op 23 febru-

ari 1847, als enige kind van Ritske Wijtzes Kloosterman en Simke Jans 

Sikkama. Hij trouwde met Trijntje Jans Beintema, een boerendochter 

uit Westergeest. Ze kregen één kind, een dochter, Simke. Opvallend dat 

Simke vernoemd is naar de moeder van haar vader i.p.v. zoals gebrui-

kelijk, naar de moeder van haar moeder. Misschien was de naam Jantje 

ook wel verwarrend geweest als de vader Jan heette en het kind Jantje.

De gezamenlijke voorouder van Simke, Peter Bruining en Marjan Hamstra is Minze Sytsma, zoon van Sijtze Wouters en klein-

zoon van Wouter Liebbes die rond 1665 werd geboren. Laten we deze drie lijnen eens naast elkaar zetten:

Minze en Janke krijgen o.a deze drie dochters. Ik vermeld alleen de geboortedata:

                                    Minze Sijtzes Sytsma 1732 x Janke Stevens 1737

Sibbeltje Minzes 1767 x Hendrik Hopperus      Lijsbeth Minzes 1777 x Jan Hamstra    Teetske Minzes 1778 x Wijtze Binderts

Louw Hopperus 1795 x Antje Dijkstra                       Minze Hamstra 1804 x Hiltje Kloosterman     Ritske Kloosterman 1817 x Simke Sikkama

Baukje Hopperus 1835 x Rinze de Graaf         Jan Hamstra 1833 x Froukje Brandsma        Jan Kloosterman 1847 x Trijntje Beintema

Louw de Graaf 1858 x Sjoukje Stoker            Aldert Hamstra 1861 x Johanna Oostra        Simke Kloosterman 1876

Baukje de Graaf 1887 x Jelle Hoeksma          Jan Hamstra 1888 x Ruurtina Beute

Louw Hoeksma 1917 x Aafke Postma           Jacob Hamstra 1916 x Wiepkje Bijlsma

Mattie Hoeksma 1958 x Jelle Bruining         Aldert Hamstra 1948 x Jannie Brouwer

Peter Bruining x Marjan Hamstra            (Wiepkje)Marjan Hamstra x Peter Bruining

VOORVADER  WIJTZE  BINDERTS  KLOOSTERMAN
Omdat Simke vrijgezel blijft en Jan geen andere kinderen had, sterft 

deze lijn uit. De Hiltje Kloosterman, genoemd in de tweede rij, stamt 

af van  Rienk en Marten Fokkes Kloosterman uit Veenklooster en Oud-

woude. Ik heb nog geen relatie met de familie van Wijtze Binderts 

Kloosterman kunnen ontdekken. Wel trouwt er later een kleindochter 

van Wijtze Binderts, Froukje Binderts Kloosterman, met een achterneef 

van Hiltje Rienks Kloosterman: Marten Tjeerds Kloosterman.

De voorouders van Wijtze Binderts komen uit bij de andere voorouders

van Peter Bruining, de familie Hoeksma. Daar ligt dus ook nog een ver-

wantschapslijn. De ouders van Wijtze zijn Bindert Jacobs Kloosterman

en Antje Wytses. De ouders van Antje zijn Wijtze Jans en Trijntie 

Nannes. Deze Trijntie is de dochter van Nanne Pieters en Trijntje Sybes. 

Uit het nageslacht van de broer van Trijntie, namelijk Pytter Nannes,   

komen de Hoeksma’s. De drie zonen van Pytter: Jacob, Nanne en Focke 

nemen in 1811 de achternaam Hoeksma aan.

VERWANT AAN
DOOR  MATTIE BRUINING-HOEKSMA  
               www.mattiebruining.nlJAN RITSKES & SIMKE KLOOSTERMAN
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Na mijn vorige artikel over mijn verwantschap met Martin Bril en Dione de Graaff kreeg ik leuke reacties en zelfs een interview 

met Omrop Fryslan radio. Ik ben opnieuw in de pen geklommen en heb een artikel geschreven over mijn verwantschap 

met Jan Ritskes Kloosterman en zijn dochter Simke Kloosterman. Het past mooi bij de activiteiten die er in 2014 werden 

gehouden bij de herdenking van zijn 100ste sterfjaar. 

SIMKE  KLOOSTERMAN    1876 - 1938

JAN  RITSKES  KLOOSTERMAN     1847 - 1914



De familie Sytsma woonde in Twijzel, de Hopperus familie in Westergeest, Kollum en Twijzel. 

De familie De Graaf ook in Westergeest en Twijzel.

De familie Hamstra kwam van Twijzel en later Gerkesklooster, Kollum en Warfstermolen.

De familie Kloosterman van Harkema Opeinde en later Twijzel. Het waren kleine boeren, arbeiders, stokers en kaasmakers.

THUIS  IN  TWIJZEL   
Wijtze Binderts werd geboren in 1777 op Buweklooster, bij Drogeham (toen Harkema-Opeinde), op de zo genoemde Bouwe-

pleats. Hij was arbeider, landgebruiker, assesor, vrederechter en president-kerkvoogd. Zijn vader was Bindert Jacobs die in 1811 

de naam Kloosterman aanneemt. 

Wijtze Binderts laat een boerderij bouwen in Twijzel, op nummer 21, waar hij met zijn vrouw gaat wonen, daar worden ook Ritske, 

Jan en Simke geboren. Tegenover de ouderlijke boerderij bouwde Ritske in 1860 een renteniershuis. Toen hij overleed, betrokken 

Jan Ritskes, zijn vrouw Trijntje en dochtertje Simke het huis en hoewel het gezin op vele plaatsen vertoefde, bleef dit huis in Twijzel 

hun ‘thuis’. Het is het huidige Simke Kloostermanhuis.
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tijd van burgers en stoommachines

DETAIL  PENTEKENING  DOOR  ‘MASTER’  HARM  VAN  DER  BIJ   

VAN  HET  DOOR  WIJTZE  BINDERTS  GEBOUWDE  HUIS  TWIJZEL 21

EERSTE STEEN  TWIJZEL 21:  ENIGE RESTANT  VAN  HET  IN  1904  AFGEBRANDE  HUIS

SIMKE  KLOOSTERMANHUIS  IN  TWIJZEL BOUWEPLEATS  BIJ  DROGEHAM
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VOLKENKUNDE

IN  LUDWIGS  FOTOALBUM 
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DE KOFFER VAN MATHILDE

EEN  ZWAAR  FOTOALBUM
In de loop van de jaren dat Mathilde Bouta en haar man Ludwig Bach sa-

men reisden over de aardbol en afwisselend woonden in Zuid-Amerika, 

Afrika, Australië en Europa verzamelde Ludwig foto’s van allerlei soorten 

mensen; een soort volkenkundige verzameling. Er zitten heel interessante 

foto’s bij. Een deel ervan heeft hij laten vergroten en er een speciaal album 

voor laten maken. Een echt showalbum om op een gezellige avond aan 

gasten te laten zien en er bij te vertellen. Het album is 39 cm lang, 32 

cm breed, 7 cm dik en maar liefst 12 kilo zwaar. Om het te wegen ben ik 

zelf een keer mét en een keer zónder op de weegschaal gaan staan. Een 

leren kaft met goudopdruk ‘FOTOGRAFIER SAMLEDE I. Afrika og Argentina 

og paa Madeira af Ludv.Bach’, de zijkant goud-op-snee, en eromheen een 

extra beschermomslag van zeildoek. De taal is Deens, Ludwig was een 

Deen van geboorte. 

Zowel mannen als vrouwen worden op de foto gezet. Oud en jong, al-

leen of in groepen, vaak poserend voor de camera. Ludwig had een goed 

oog voor de exotische zaken. Bijzondere kleding, vreemde hoofddeksels, 

beschilderingen, tatoeëringen, piercings. Van de twee laatste kijken wij 

nu niet meer op, maar tussen 1900 en 1938 was het echt iets raars. Lud-

wig laat het album waarschijnlijk graag aan herenbezoek zien, als zij zich 

na het diner in de rookkamer teruggetrokken hebben van de dames. De 

serie met mooie jonge negervrouwen met kralen’kleding’ is vast niet voor 

damesogen bestemd. Evenals akelige foto’s als die van een gehangene, of 

van een dame met enorm opgezwollen lichaamsdelen door elefantiasis 

(olifantsziekte). Maar er zijn ook plaatjes van vrolijke mensen in kleder-

dracht met rare puntmutsen en een toneelgezelschap in kostuum, een 

dorpsbevolking in Afrika en bewoners van een ranch in Zuid-Amerika.

BEREISD  &  ERVAREN  MAN
Niet alleen mensen, maar ook vervoers-

middelen hebben zijn belangstelling. 

Trammetjes, ossenkarren met soms 

wel 14 ossen ervoor, huifkarren, rijtui-

gen, postkoets, zeilbootjes, stoom-

boten en half zeil/half stoomboot. 

Sleden voor 2 personen met glijders 

eronder, soms met twee ossen er-

voor begeleid door een koeienjon-

gen; sleden met twee mannen die 

hem trekken aan een touw; een hangmat tussen twee dragers,waar een dame liggend mee 

vervoerd wordt op een smal pad. Een heel bijzonder vervoermiddel is van een man zonder 

benen. Hij zit op een plat karretje op een rails met een aap als hulpdier. Een auto en een 

geweldige motorfiets van 1929.

Met dit album liet Ludwig zien, dat hij een bereisd en ervaren man was. Ongetwijfeld zullen de verhalen die hij erbij vertelde de 

toehoorders verbaasd en geamuseerd hebben. 

volgende keer de achtste en laatste aflevering van deze serie

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   2 

TWEE  &  EEN  STERREN
Aan het eind van de 16e eeuw zien we het wapen zoals overgeleverd uit 

het tegenzegel van 1491 ook in publicaties en op een penning verschij-

nen. De oudste publicatie is de Conscriptio Exulum (Frisiae) uit 1580. In 

dit handschrift zijn de namen van geestelijken en burgers opgenomen, 

die om hun geloofsovertuiging uit Friesland waren verbannen / ver-

trokken. Naast hun wapens zijn hier ook enkele stadswapens afgebeeld, 

waaronder dat van Dokkum, in de kleuruitvoering zoals we die nu ook 

nog kennen, maar met de sterren geplaatst als twee en één.

In 1582 wordt het wapen, als een familiewapen en de sterren weer 

één en twee geplaatst, afgebeeld op een herdenkingspenning en ver-

schijnt het niet lang daarna in het zogenaamde Burmaniaboek, waar-

in naast verscheidene familiewapens ook weer de stadswapens en 

enkele grietenijwapens worden afgebeeld. De kleuren van het Dok-

kumer wapen zijn hier aangegeven met letters en zijn gelijk aan die 

in de Conscriptio.

VERSCHILLENDE  TOEPASSINGEN
In de loop van de 17e eeuw wordt het wapen volop toegepast. Men ziet het verschijnen op kaarten, gildepenningen, gevelstenen 

enzovoort en uiteraard in het wapenboek van Gerrit Hesman. In de loop der eeuwen verandert het wapen qua plaatsing van de 

wapenfiguren en de kleurenuitvoering eigenlijk niet, enige ‘vergissinkjes’ daargelaten, zoals bijvoorbeeld in de Conscriptio. Ook de 

plaatsing van de sterren naast elkaar komt voor en de sterren boven de maansikkel (M.S. Schoemaker ca. 1695). 

In Groningen bevindt zich aan het Hoge der Aa een kopie van een oude gevelsteen uit 1644, die het wapen van Dokkum zou 

moeten voorstellen. Dit wapen vertoont een (gezichts)wassenaar, vergezeld van drie sterren, geplaatst twee boven en één 

onder de wassenaar. Op de zogenaamde Vegelinkaart uit 1739 hebben de sterren acht punten gekregen.

EEN  INTERESSANTE  VERGISSING
Een andere interessante ‘vergissing’ is te vinden in 

Hesmans wapenboek. Hij geeft naast het bekende 

wapen ook het ‘oude’ wapen van Dokkum weer. Dit 

vertoont een kerk (meer een burcht) met daarboven 

sterren, maansikkel en zon, hetgeen dus overeen-

komt met het zegelbeeld. Waar Hesman dit wapen 

op heeft gebaseerd, is niet bekend. Het onderschrift 

‘oud Dokkom’ berust in ieder geval op een vergis-

sing die in de 17e eeuw vaker werd gemaakt. Zowel 

in Winsemius’ Chronique van Vrieslant uit 1622, als in 

Schotanus’ Beschryvinge van Frieslandt uit 1664 ver-

warren de schrijvers het begrip zegel en wapen met 

elkaar.

wordt vervolgd

GEVELSTEEN  GRONINGEN - 1644BURMANIABOEK - 1600GEDENKPENNING - 1582

STADSWAPEN  DOKKUM STADSZEGEL  DOKKUM

CONSCRIPTIO  EXULUM - 1580 >
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WESSEL PIETERS RUWERSMA door  HANS  ZIJLSTRA
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EEN  VERWER-SCHILDER  UIT HOLWERD
In de online collectie van het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Docu-

mentatie (RKD) in Den Haag kwam ik een voor mij onbekende Friese 

schilder tegen. Hij werd vermeld als Wessel Pieter Ruwersma. Uit nieuws-

gierigheid ging ik op zoek naar meer informatie. Uiteindelijk vond ik drie 

afbeeldingen van schilderijen van zijn hand. Een vierde afbeelding is wel 

bekend, maar nog niet gevonden.

In de pastorie van Twijzel uit 1745 (tegenover de NH Sint Petruskerk) 

komt in ieder geval een schoorsteenstuk voor van een Dorpsgezicht met 

een met bomen begroeide laan, leidend naar een laag gebouw dat op een 

herberg of boerderij lijkt (tegen de gevel staat een karrenwiel), waarvoor 

een man met een kruiwagen loopt. In de laan zitten twee figuren op 

de grond en verderop weer twee staande figuren met een springende 

hond. In het midden een kerk met spitse toren. Aangezien de toren in 

Friesland altijd aan de westzijde van de kerk staat is de blik van de kijker 

vanuit het noorden. Links (oostelijk dus) is nog de gevel te zien van een 

state met waterpartij. Een klein roeibootje met twee personen dobbert 

rond en twee andere personen laten hun paarden drinken uit het water. 

Aan de wal ogenschijnlijk twee jongemannen en enkele schapen, ver-

moedelijk met een schaapsherder en een ander persoon. Op de achter-

grond links een dorpsstraat met enkele aanzienlijke huizen.  Het schilderij 

is gedateerd op 1811 en is nodig toe aan een restauratie vanwege de 

vervuiling en craquelures. 

Is het een dorpsgezicht op Twijzel, Kollum, Buitenpost of Augustinusga? Als iemand de kerk en het gebouw met gracht aan de 

linker-zijde herkent, horen we het graag! Volgens de bewoners van de pastorie zou het ondiepe water bij de state gebruikt zijn 

om het stof van koetsen af te spoelen, door er even doorheen te rijden. In 1811 woonde dominee Daniël Johannes Mackay in 

de pastorie (van 1809-1818), zoon van dominee Hugh Mackay, die er van 1788-1800 woonde. In de jaren 1808-1809 woonde 

hier dominee Wibrandus Johannes Koppius.
 

LEERMEESTER  VAN  WILLEM  BARTEL  VD  KOOI 
Op Wikipedia wordt ook een en ander vermeld over Wessel Ruwersma: 

hij was de autodidactische leermeester van de gerenommeerde schilder 

Willem Bartel van der Kooi!  Zo staat het in ieder geval in de publicatie 

‘De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeld-

houwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd’, 

auteur: Christiaan Kramm.

In het boek van C. Boschma, ‘Willem Bartel van der Kooi en het tekenon-

derwijs in Friesland’ wordt Van der Kooi, die in 1768 te Augustinusga werd 

geboren, zelf geciteerd als hij op bladzijde 135 zegt: ‘In den jare 1781 

bestelde mijn Vader mij, ten zelfden einde, bij Wessel Pieters Ruwersma, een 

verwer in het nabuurig Dorp Buitenpost, bij welke ik een jaar doorbragt- Deeze 

beide perzoonen (ook de verwer Beerent Alberts Faber uit Augustinusga 

wordt genoemd) (welke nog leeven) bezitten eene aangeborene neiging en 

veel geschiktheid tot de schilderkunst; dezelve oefenden zich daarin nu en dan 

eens, als hun verwers handwerk zulks toeliet, doch hebben het, bij gebrek aan 

onderwijs en gelegenheid om te schilderen, niet ver kunnen brengen.’ Hij was 

eveneens leermeester van schilder Albert Gerrits Swart uit Kuikhorne.

In noot 39 wordt vermeld over Ruwersma: Op de veiling Leeuwarden 13/14 
juni 1849 (Collectie Maurits Pico Diederik baron van Sytzama, gouverneur 
van Friesland en eigenaar van de Beslinga State in Friens die wel 200 schil-
derijen bezat e.a.) was van hem een paneeltje met drinkende en dobbelende 

lieden voor de tent van een zoetelaarster (kat.no. 121). 

Hiervan heb ik echter nog geen afbeelding kunnen vinden.

GROENE  KAMER  PASTORIE  TWIJZEL
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GELOOF, HOOP & LIEFDE  IN  KOLLUM
‘In de NH Maartenskerk van Kollum hangt ook een schil-

derstuk van Ruwersma, een voorstelling van putti, die 

uit de Schrift lezen en attributen van Geloof, Hoop en 

Liefde dragen, aan de westzijde, bij het orgel’, aldus het 

boek van Herma vd Berg De Monumenten van Ge-

schiedenis en Kunst - Kollumerland en Nieuw Kruisland, 

voorafgegaan door Overzicht van de bouwkunst in 

Noordelijk Oostergo. Jelle Boerema was zo vriendelijk 

foto’s van de schildering te maken.

De supraporte op paneel van zijn hand met drie 

engelenfiguren die Geloof, Hoop en Liefde voor-

stellen, bevindt zich echter in de noordbeuk van de 

Maartenskerk te Kollum (hoewel Herma vd Berg het 

over de westzijde van de kerk heeft).

RUWERSMA  (1751 - 1827)
Het RKD meldt dat Ruwersma in 1751 in Holwerd is 

geboren en dat klopt: DTB Westdongeradeel, dopen, 

doopjaar 1751. Gedoopt op 28  maart 1751 in Holwerd. 

Dopeling: Wessel. Vader: Pijter Wijbes. Moeder: Aaltje 

Wessels.  

In de overlijdensacte van Wessel Pieters Ruwersma 

op 25 maart 1827 te Buitenpost op 76-jarige leeftijd 

wordt vermeld dat hij huisschilder was en geboren 

is te Holwerd en woonachtig was te Buitenpost. O.a. 

zijn broer Wiebe Pieters Ruwersma doet aangifte.

Wessel Pieters Ruwersma trouwde in Kollum: Kol-

lumerland c.a., Huwelijken 1772. Vermelding: Beves-

tiging huwelijk op 17 mei 1772 in Kollum. Bruidegom: 

Wessel Pijtters afkomstig van Buitenpost. Bruid: Antje 

Sweitses afkomstig van Kollum.

Er is in eerste instantie wat verwarring ontstaan om-

dat naast Wessel Pieters Ruwersma, de huisschilder, 

ook een Wiebe Pieters Ruwersma, verwer en glazen-

maker (zijn broer of halfbroer) en een Hessel Pieters

Ruwersma, verwer (en waarschijnlijk ook een half-

broer) bestaan. Een geslacht van verwers dus die het 

waarschijnlijk van de pater familias geleerd hadden.  

Deze vader van de drie (half-)broers, Pieter Wybes, 

is vier keer getrouwd geweest (zie o.a. website Taeke 

van der Leij). In de Quotisatie-kohieren van 1749 is hij 

een ‘gemene costwinner’ te Holwerd. Hij was later ook 

verwer te Kollum. De zoons hadden het dus niet van 

een vreemde.

SUPRAPORTE  IN  MAARTENSKERK  KOLLUM

tijd van pruiken en revoluties



HERALDISCHE & GENEALOGISCHE  AQUAREL  UIT  1810
Geert van der Veer uit Drachten schreef in 1995 een in eigen beheer uitgegeven boekje over Haersma-state 1767-1911 te Buiten-

post. Voorop dat boekje staat een aquarel, (51 X 67 centimeter) gemaakt door Ruwersma. Het is gemaakt ter gelegenheid van het 

50-jarig huwelijksfeest van de stichter van Haersmastate mr. Daniël de Blocq van Haersma en zijn vrouw Maria Wybrandi. Zij is 

geboren te Kollum, als dochter van Sybrandus Wybrandi en Trijntje Johannes. 

De afbeelding is voor genealogen, heraldici en streekhistorici erg interessant, omdat het veel informatie bevat die op zeer beel-

dende wijze, vol van symboliek, is weergegeven. Centraal staan vijf (stam)bomen die het gezin De Blocq van Haersma-Wybrandi 

verbeelden.  Een uitdagende genealogische puzzel, opgelost door jhr. C.C. van Valkenburg. De gebouwen op de achtergrond zijn 

de Nederlands Hervormde kerk en Haersmastate te Buitenpost. De aquarel bevindt zich in een privé-collectie.

De vijf bomen op de voorgrond blijken bij betere beschouwing ieder twee ineengestrengelde stammen te hebben. De middelste 

boom met extra kruinen, waarin twee door een lint verbonden tortelduiven, symboliseert het gouden bruidspaar. Dit blijkt mede 

uit het wapen van Van Haersma, dat halverwege hangt en de wapens Van Haersma en Wibrandi, die zich aan de voet bevinden. 

Twee cupido’s die elkaar de hand reiken, omlijsten deze boom.

Op dezelfde wijze zijn de vier andere bomen met wapens getooid: telkens het wapen van de man en daaronder de allian-

tiewapens. Alle huwelijken worden ten overvloede nog zinnebeeldig aangegeven door zeer plastisch getekende, vleeskleurige  

samengebonden harten, die tussen de wapens van ieder echtpaar zijn opgehangen.

De vier bomen links en rechts van de middelste boom symboliseren de vier getrouwde kinderen en hun echtgenoten. De Van 

Haersma-wapens zijn door koorden verbonden met het hoofdwapen Van Haersma op de boom in het midden. Nu volgt eerst 

een opgave van het gouden paar en de vier door de alliantiewapens geïdentificeerde getrouwde kinderen en wel van links 

naar rechts. Op de tekening hebben de oudste kinderen de buitenste plaatsen gekregen, mogelijk om de enige getrouwde 

zoon heraldisch rechts van zijn ouders te kunnen plaatsen.

BESCHRIJVING  VAN  DE  PERSONEN
1. Mr. Hendrik Anthony van Alphen van den Broeck, 1765-1815, raad, schepen en burgemeester van Zierikzee, trouwt in 1793 

    met Martha Cecilia van Haersma, 1763-1809.

2. Sybrand van Haersma, 1766-1839, grietman van Achtkarspelen, 1816-1839, trouwt in 1794 met Isabella Boreel van Scheltinga, 

    1775-1826.

3. Het gouden bruidspaar: mr. Daniël de Blocq van Haersma, 1732-1814, grietman van Achtkarspelen 1764-1795, trouwt in 1760 

    met Maria Wibrandi, 1734-1821.

4. Jhr. mr. Hector van Sminia, 1763-1816, commissaris-generaal van Friesland, grietman van Idaarderadeel, trouwt in 1796 met 

    Wiskje van Haersma, 1768-1835.

5. Jan Minnema de With, 1762-1820, maire en schout van Buitenpost, trouwt in 1794 met Catharina van Haersma, 1764-1827.
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BESCHRIJVING VAN DE WAPENS
- Van Haersma: in zilver een geplante groene eik, rechts vergezeld van

   een rode ster, links van een rode lelie.

- Van Alphen van den Broeck: in rood drie zilveren zwaarden met 

   gouden gevest, het middelste omgekeerd.

- Van Scheltinga: in zilver twee rode rozen met gouden hart, paalsge-

   wijze geplaatst.

- Wibrandi: gedeeld; rechts: in zilver de Friese adelaar; links: doorsneden; 

   a. in zilver naast elkaar een lelie en een eikel, beide rood; 

   b. in zilver een omgewende wassenaar, een ster omsluitend, beide rood.

- Van Sminia: gevierendeeld; 1. in rood een zilveren zandloper; 2. in blauw

   drie gouden sterren; 3. in blauw een zilveren wassenaar; 4. in rood een 

   vederbos van drie waaiersgewijs gerangschikte struisveren, één zilveren 

   veer tussen twee gouden. 

- De With: in goud twee schuingekruiste omgekeerde zilveren zwaarden

  met rood gevest, vergezeld van drie blauwe vlinders.

VAN  HAERSMA-GROEPSPORTRET
Na het oplossen van de heraldische puzzel rijst de vraag waar de andere 

van de in totaal negen kinderen zijn gebleven.

De oudste zoon, de stamhouder, Arent Aulus van Haersma, die reeds 

op 41-jarige leeftijd in 1803 als raad-ordinaris in den Hove van Friesland 

ongehuwd is overleden, wordt gesymboliseerd door een gevelde boom 

op de achtergrond, waartegen zijn wapen is geplaatst. Dit wapen is, 

evenals dat van zijn zuster, mevrouw Van Alphen van den Broeck, grijs 

gearceerd als teken dat zij beiden vóór de gouden bruiloft zijn overleden.

Hetzelfde is het geval met de jongste zoon die in 1794, 23 jaar oud, is 

overleden; maar diens wapen zoekt men vergeefs. 

De oplossing werd duidelijk toen men zich realiseerde dat de beide vruchten in de middelste boom, die er uitzien als een soort 

ronde zilveren denneappels, de beide ongetrouwde dochters voorstellen en dat de drie afgevallen vruchten, die vóór de boom 

op de grond liggen, drie van de vier vooroverleden kinderen van het gouden bruidspaar symboliseren. De Van Alphen van den 

Broecks hebben slechts twee jong overleden kinderen gehad: de twee vruchten onder de boom. Het echtpaar Van Haersma-

Van Scheltinga is kinderloos. Bij hen treffen wij dan ook noch in noch onder de boom vruchten aan. Bij de Van Sminia’s zijn vijf 

kinderen in leven en is een in 1800 geboren zoontje jong overleden. Ook dit is nauwkeurig aangegeven. Onder de meest rechtse 

boom liggen geen vruchten. De vruchten in de boom wijzen op de zes kinderen De With, van wie het oudste kind echter acht 

maanden na het gouden huwelijksfeest van zijn grootouders overlijdt.

In de database van RKD komt ook een mooi groeps-

portret van de kinderen van Daniël de Blocq van 

Haersma voor, in een particuliere collectie (voorheen 

bezit van familie Van Haersma de With op de Fraey-

lemaborg in Slochteren). Dit schilderij uit 1773, van 

F.L. en J.L. Hauck, toont de dan nog alle vier levenden 

van links naar rechts, van oudst naar jongst. 

Zie ook: C.C. van Valkenburg, ‘Mr. Daniel de Blocq van 

Haersma (1732-1814) en zijn afstammelingen’, In: De 

Nederlandsche Leeuw 100 (1983).

Met dank aan Jelle Boerema voor de foto’s in de 

Maartenskerk te Kollum en Martie van den Blink te 

Twijzel voor het tonen van het Twijzeler schoorsteen-

stuk.

De auteur houdt zich uiteraard aanbevolen voor tips 

over andere schilderijen van Wessel Pieters Ruwersma, 

via

HUIDIGE  HAERSMA-STATE  IN  BUITENPOST
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SOONDER  BOOMEN

HET  GROOT  BOSCK

EEN  HEEL  BIJZONDER  TOPONIEM
In de diaconie - en kerkvoogdijrekeningen vinden we bij verhuring of koop soms de vermelding van het toponiem. In de diaco-

nierekeningen van de Doopsgezinde Gemeente van Holwerd/Blije een wel heel bijzondere toponiem van woning De Hoarnen 

2 te Holwerd. In het boek ‘Uit het verleden van Holwerd’ [1993] vermeld Holwerd-kenner M. Geertsma op bladzijde 49 onder  ‘de 

Hoarnen – Medwert’ de (vroegere) boerderijen Klein IJpma, Tjessema en Hogenhiem. Vervolgens:  ‘de boerderij van Ype Malda die 

zijn grootvader Germen [Gerben-pdh] Malda omstreeks 1923 heeft laten bouwen op een nieuw terrein schuin tegenover het oude 

boerderijtje [De Hoarnen 2-pdh] waar hij eerst woonde. Een naam heb ik niet kunnen vinden.’ Blijkbaar was het toponiem bij het 

schrijven van het boek in 1993 al in de vergetelheid geraakt.

Vreemd is het niet, dat het toponiem niet meer bekend is, want er zijn slechts een paar vermeldingen bekend. Een enkele maal 

in de diaconierekeningen van de Doopsgezinde Gemeente van Holwerd en één maal in de koopbrief van 4 september 1802 als 

de Doopsgezinde Gemeente het huis verkoopt: Huizinge en schuurke cum annexis Het Bosch genaamd.

De toponiemen in de diaconierekeningen:

[Doopsgezinde Gemeente Holwerd inv. 124-125-126]

1788 - Eigendommen DG Holwerd, met o.a. een huis ‘t 

               Bosck genaamd.

1792 - Dong bij Het Bos.

1794 - Huur van Huis het Bos.

1795 - Huur van Het Bos. 

1797 - Huis Het Bosck. 

1798 - Rijden van materialen naar het Groot Bosck         

               soonder boomen in de Hoarnen.

Waarom deze opmerkelijke naam in een gebied waar 

vrijwel geen boom te bekennen is? Was er ooit een 

echt bos? Mogelijk betrof het oorspronkelijk wat 

bosschages voor brand- en geriefhout, waar later een 

woninkje bij gebouwd werd. Vergelijkbaar met de 

twee boerderijen in wat bosschages aan de Hollewei

onder Ternaard vandaag de dag nog altijd ‘t Boskje 

genoemd. In de rij met links Klein IJpma, Tjessema, Hogenhiem, rechts Groot en Klein Medwerd en iets ten noorden Harich was de 

Hoarnen 2 destijds het enige niet-stemdragende gebouw en zonder toponiem. Oude kaarten van o.a Schotanus 1718 tonen 

geen bosje in het gebied zoals rond de verschillende States rond Holwerd en Blije wel het geval is.

OORSRONG  &  BEWONERS
Volgens de koopbrief van 4 september 1802 is Tjepke Annes tot mei 1803 pachter van de woning. Eigenaren en bruikers van een 

kleine huizinge met een enkel stuks vee worden normaliter in reeëlkohieren en speciekohieren vermeld en kunnen eigenaren en 

gebruikers jaar op jaar gevolgd worden. In dit geval zijn er wel vermeldingen in de speciekohieren maar niet in de reëelkohieren. 

Dat deze woning van de doopsgezinde diaconie niet in de reëelkohieren wordt vermeld, heeft wellicht de volgende reden: de 

reële goedschatting was een belasting op onroerend goed, gebaseerd op de huurwaarde. Het reëel werd wegens oorlogsom-

standigheden tijdelijk in 1711 ingevoerd, maar sinds 1713 jaarlijks geheven. Aanvankelijk waren de corporagoederen (eigen-

dommen van kerken, armvoogdijen enz.) tot 1720 vrijgesteld van de reëelbelasting. Bij resolutie van de Staten van Friesland d.d. 

4 mei 1720 werd echter bepaald, dat het reëel wel zou worden betaald van de corporagoederen ná deze Statenresolutie verkregen. 

Dit wordt meestal bij een kerkelijk bezit als volgt in de reëelkohieren aangegeven: ‘voor / na 1720 geacquireerd en gesteld op ‘t 

register der corpora goederen.’  

Hoarnen 2 staat niet in de reëelkohieren, maar na de verkoop in 1802 aan de particulier Sikke Roelofs wel. Er is dan een volg-

nummer toegevoegd,  nr 165 eigenaar en bruiker Sikke Roelofs. Het reëelkohier wordt overigens dan Register der vastigheden 

genoemd. De woning was dus voor de verkoop in 1802 een ‘corporagoed’ en moet daarom al voor 1720 eigendom van de 

Doopsgezinde Gemeente geweest zijn. In het reëel van 1711 tot de 1719 geen vermelding van een huis van de Doopsgezinde

Gemeente in het gebied dat we nu als de Hoarnen kennen. Rekeninghoudend met de vrijstelling van voor 1720 zou dat 

betekenen dat het al voor 1711 een kerkelijk bezit was en dus al in wat voor vorm dan ook bestond. De nog aanwezige dia-

conierekeningen met vermelding van de huurders beginnen pas in 1788 maar dankzij de speciekohieren zijn de huurders al 

vanaf 1749 te volgen.
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door  PIET  DE  HAAN
            

In de diaconierekeningen worden families genoemd die opvallen door de frequentie of aard van de aan hen verleende steun. 

In dit artikel geen familiegeschiedenis, maar met behulp van aanvullingen uit andere bronnen:  een bijzonder toponiem.

DE  HOARNEN 2  (‘HET  BOS  ZONDER  BOMEN’)

D
IA

C
O

N
IE

R
E

K
E

N
IN

G
E

N



31

De speciekohieren geven de volgende bewoners.

1749       – 1754/55:   Gerben Pieters, arbeider.

1754/55  – 1757/58:   Tjeerd Beerns die daarna naar Hantum verhuisde.

1757/58  – 1764/65:   Johannes Dirks

1764/65  – 1771/72:   Jan Igles

1771/72  –       1803:   Tjepke Annes

1803       –       1805:   Sikke Roelofs

KOSTER  TJEPKE  ANNES
In de doopsgezinde diaconierekeningen 1788-1832 wordt Tjepke Annes regelmatig genoemd en daardoor krijgen we een 

beeld van deze pachter / bewoner. Tjepke Annes trouwt op 21 mei 1769 in Holwerd met Janke Harmens uit Holwerd. Op 27 mei 

1770 wordt hij in Holwerd voor de Doopsgezinde Gemeente gedoopt op belijdenis en in 1786 wordt hij lidmaat. Waarschijnlijk 

heeft het echtpaar slechts één kind gekregen, dochter Dirkje. De huizinge die Tjepke en Janke van de doopsgezinde gemeente 

huren zal tijdens hun leven niet tot een volwaardige boerderij uitgroeien. Eén koe of  rier [=jonge koe], maar geen bouwland 

of een paard; eigenlijk net zoals bij zijn voorgangers, hoewel die wel eens drie koeien hielden. Na verkoop van de woning en 

de verhuizing in mei 1803 gaan Tjepke en Janke in Holwerd in een Kerkekamer van de Doopsgezinde Gemeente wonen. Hij is dan 

koster. Daarnaast worden er zo nu en dan wat andere werkzaamheden voor de diaconie verricht: wieden graan [1805], koolzaad 

wieden buiten dijk [1807], vier dagen dong strojen [1808], turf halen [1808]. Hij krijgt een wel eens voorschot en er wordt voor hem 

betaald: Tjepke Annes de coster van onze kerk opgeschoten toe een vandel flassaad [1808], betaald aan de kuper voor het repareeren 

van een vat en een emmer van Tiepke Annes [1809]. 

Tjipke Annes overlijdt in Holwerd op 23 november 1808. De diaconie betaalt voor bier na zijn overlijden [boekingsdatum 18 juli 

1809]. Voor het dragen van het lijk door de buren [20 november 1808], Folkert Hendriks voor het grafmaken [20 november 1808], 

P. IJpma voor de huur van het lijkkleed [20 november 1808]. De diaconie ontvangt ook: Van A. Joha wegens gemaakte boelgoed 

gelden gehouden in de kerkkamer van de meubelen van Tiepkom en Jelle Willems. De weduwe Janke Harmens blijft in de Kerke-

kamer wonen. Niet lang na het overlijden van haar man zal dochter Dirkje, die inmiddels weduwe is, bij haar moeder gaan 

inwonen en haar geld verdienen met o.a. het schoonmaken van de doopsgezinde kerk.

Janke Harmens overlijdt in Holwerd op 1 november 1812, ze is dan 66 jaar oud, dochter van Harmen Abes en Dirkje Sijtzes in 

tijden echtelieden en voerlieden onder Holwerd. Op de lijst van doopsgezinde gealimenteerden van 1809 [index 101] is Tjepke 

Annes 65 jaar oud, zijn vrouw Janke Harmens 61 jaar.

DE  VERKOOP 
In 1802 besluit de Doopsgezinde Gemeente om de woning te verkopen. 

Samenvatting tekst koopbrief Westdongeradeel inv nr 148 fische 60-61:

Verklaring namens de gecombineerde doopsgezinde gemeente Holwerd–Blija–Visbuurt door Dirk Jaarsme en Hessel Idses uit Holwerd 

en Goffe Lieuwes en Dirk Klazes uit Ternaard. Verkocht aan Sicke Roelofs dienstknecht van Jacob Watzes te Blija huizinge en schuurke 

cum annexis Het Bosch genaamd bij Tjepke Annes in huur tot mei 1803 voor 26 car per jaar. Daar boven de ruigskerne die in het vol-

gend jaar gemaakt is blijft tot de aanstaande herfst. Naast liggers C.J. Rengers ten oosten en noorden en de weg ten zuiden en westen.

Voor de prijs van 500-20-0 17 mei 1802 [Koopkracht 2013 € 3.651,33] [Nedergerecht Westdongeradeel inv 148 fische 60-61]. In 

1832 kadastraal: HLW  A1177 en het gebouw  HLW A 1178.

SIKKE  ROELOFS 
Sikke Roelofs afkomstig van Blija en Tjitske Minnes 

afkomstig van Blija trouwen op 15 mei 1803 in Fer-

werderadeel. Ze kunnen per direct de woning, die 

Tjepke Annes mei 1803 moest ontruimen, betrekken. 

Sikke Dijkman overlijdt in Holwerd op 27 april 1851, 

zijn weduwe Tjitske Minnes Miedema op 6 januari 

1863. Al daarvoor, in 1857, koopt zoon Roelof Sikkes 

Dijkmans de huizinge van zijn vader. Zijn erfgena-

men, zoon Sikke Roelofs Dijkman en de vijf dochters, 

verkopen in 1867 huizinge en erve voor de prijs van 

ƒ 654,- [Koopkracht 2013 € 6.476,50] aan Gerlof Jans 

Jensma landbouwer wonende onder Holwerd. 

[Notarieel inv. nr. 101060 rept. nr. 33 en 52]
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tijd van pruiken en revoluties

OMGEVING  HOLWERD  -  HISGIS  1832

A - KLEIN  IJPMA   [DE HOARNEN 9]  

B - TJESSEMA         [DE HOARNEN 10]

C - HOGENHIEM   [DE HOARNEN 4]

D - HET GROOT BOSCK SOONDER BOOMEN

E - GROOT  EN  KLEIN  MEDWERT [MEDWERT 1 EN 5]
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GERLOF  JANS  JENSMA
Landbouwer Gerlof Jans Jensma trouwt in 1838 met Trijntje Goffes Terpstra. Gezien het aantal gehuurde landerijen en zijn 

vermogen is Jensma een vrij grote bouwboer. Waarschijnlijk verhuurde hij De Hoarnen 2 aan een arbeider die al of niet bij hem 

werkte. Het huwelijk blijft kinderloos. Trijntje Terpstra overlijdt in1876. Op 6 juni 1878 hertrouwt Gerlof Jensma, die dan al 65 jaar 

is, buiten gemeenschap van goederen, met de 24-jarige huishoudster Pietje Feijes Dijkstra [geboren 1853 in Rinsumageest]. Uit 

dit huwelijk wordt op 13 oktober 1880 een dochter met de naam Nienke geboren. Zij is waarschijnlijk naar Gerlofs eerste vrouw 

Trijntje vernoemd. Trijntje is in Friesland immers vaak Nynke en andersom geldt dit ook. Al eerder dat jaar, in januari 1880 is een 

oerwinnelinkje, het buitenechtelijk kind Feikje Dijkstra, bij hen komen wonen. Feikje is op 22 augustus 1874 in Rinsumageest ge-

boren als dochter van Pietje Feijes Dijkstra. 

Pas vlak voor haar huwelijk met Gerlof Jensma zal moeder Pietje haar dochtertje Feikje officieel erkennen. Gerlof Jans Jensma 

overlijdt niet lang na zijn tweede huwelijk op 6 november1883. Er wordt een zeer uitgebreide inventaris op gemaakt, omdat dit 

huwelijk buiten gemeenschap van goederen was. Er komt ook een boedelscheiding, want de erfgenamen van eerste echtge-

note Trijntje Goffes Terpstra staan op de stoep. Haar huwelijk met Goffe Jensma was wel in gemeenschap van goederen. Wedu-

we Pietje krijgt een levenslange uitkering van ƒ 500,- per jaar en verhuist al gauw naar het dorp Holwerd. In 1888 hertrouwt

ze in Holwerd met de weduwnaar Syds Boersma uit St. Annaparochie. Haar levenslange toelage vervalt dan. Het echtpaar gaat 

in St. Annaparochie wonen. Een jaar later zal Syds Boersma het meisje Feikje als zijn kind erkennen. Ondertussen zal Hoarnen 2 

verhuurd zijn, want de verkoop zal pas in 1905 plaats vinden. 

Pietje Dijkstra komt overigens in 1904 als weduwe weer in Holwerd te wonen. Als ‘erkende’ dochter Feikje in 1897 trouwt, kan er 

geen overlijdensextract van haar vader Syds Boersma overlegd worden. Die schijnt in Noord-Amerika overleden te zijn. Pietje 

gaat in 1914 naar Groninger Opeinde, later naar Leeuwarden en ze overlijdt op 25 oktober 1927 in Augustinusga, waar haar 

zoon landbouwer Jan Boersma woont. Nienke Gerlofs Jensma, enig kind en erfgename van Gerlof Jans Jensma, is in 1880 

geboren en in 1904 meerderjarig. Op dat moment woont ze in Kloosterveen (Smilde) waar haar echtgenoot Auke Walsweer 

hoofd van de lagere school is. Blijkbaar besluit ze om Hoarnen 2 te verkopen en waarschijnlijk is de koopakte door een notaris 

in Drenthe opgemaakt. Volgens het kadaster is Gerben Sijtses Malda in 1904 de eigenaar.

EEN  ECHT  BOERDERIJTJE
Gerben Sijtses Malda trouwt op 21 mei 1904 met Janke Bergmans. In 1911 dient timmerman A. v/d Ploeg uit Holwerd voor G. 

Malda een bouwaanvraag in. Het betreft het vergroten van het schuurtje en het maken van stallen. Met een hoogte van 5,70 m, 

rietgedekt en negen stallen is De Hoarnen 2 uiteindelijk toch een echt boerderijtje geworden. Anno 2014 zijn Andele Meinderts-

ma en Laura Tacoma eigenaars/bewoners. Het boerderijtje heeft zijn functie verloren en is weer als vanouds een huizinge. 

De vraag blijft hoe de Doopsgezinde Gemeente van Holwerd aan dit kleine stukje grond met (later?) een huizinge gekomen is. 

Dit blijft voorlopig onbeantwoord, maar een schenking of legaat van een geloofsgenoot zal voor de hand liggen. 

De Hoarnen – Medwert onder Holwerd kent een illuster rijtje toponiemen:  Klein IJpma [Opslag terrein, De Hoarnen 9], Tjessema 

[Woning, De Hoarnen 10], Hogenhiem [Boerderij De Hoarnen 4], Groot Medwert [Boerderij Medwert 5], Klein Medwert [Boerderij 

Medwert 1] en nu ook Het Groot Bosck soonder boomen.      

BRONNEN
SAD: Westdongeradeel, Speciekohieren, Reëelkohieren.

SAD: Westdongeradeel, DTB en bevolkingsregisters, Bouwvergunningen.

Tresoar: Hisgis, Notarieel, inv 80021, 63054, 1774, 63055, 63079.

Alle Friezen: Leeuwarden, Bevolkingsregisters.

Notarieel, inv 80021, 63054, 63055, 63079.    Met dank aan Tjeerd Jongsma en Jack Boersma, archivarissen SAD,

SAD: Doopsgezind archief inv 124,125,126, inv.          en familie Malda en Jan vd Velde uit Holwerd voor foto echtpaar Malda.

GERBEN  SIJTSES  MALDA  &  JANKE  BERGMANS
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DOKKUM  IN  DE  PERIODE  1940 - 1945
Op maandag 13 oktober werd in een bomvolle Doopsgezinde Kerk aan 

de Legeweg in Dokkum het derde deel gepresenteerd uit de reeks ‘De 

Oorlog een Gezicht gegeven’ door ons lid en oud-redactielid Reinder H. 

Postma en zijn vrouw Yvonne te Nijenhuis. Deze plek voor de boek-

presentatie was niet toevallig gekozen en volgens Reinder was ‘de cirkel 

daarmee ook rond’.  Zeer indrukwekkend was namelijk het verhaal van de 

Joodse Evalina Stad - toen ook wel Doortje Mulder genoemd - die als 

oorlogsvluchteling opgroeide bij de Doopsgezinde predikante Frevel. 

Een verbluffend verhaal in één van de eerste hoofdstukken, dat zij per-

soonlijk tijdens de bijeenkomst vertelde. Zij kon het navertellen...

VERBLUFFEND
Eigenlijk is dit hele boek verbluffend. Reinder en Yvonne Postma zijn er 

in geslaagd een ongelooflijke hoeveelheid feiten, verhalen en gebeurte-

nissen te verzamelen, maar vooral veel gewone mensen uit de Tweede 

Wereldoorlog ‘een gezicht te geven’. Vaak gaat het daarbij om verhalen, 

emoties en foto’s die nog nooit eerder verteld of getoond zijn. Sommige 

getuigen voelden zich voor het eerst gehoord, want deze zo donkere 

periode in onze geschiedenis doet bij velen nog dagelijks pijn en beïn-

vloedt ons nog immer. 

LIGT  NOG  STEEDS  GEVOELIG
Een impressie van de inhoud van het boek: Wat gebeurde er in Dokkum 

in de Tweede Wereldoorlog? Wie speelde bij de gebeurtenissen een rol? 

De mobilisatie, de gebroeders Van Dijk, verzetsmannen van het eerste uur, 

de Joodse onderduikers, de arrestatie van verzetsstrijders, de wapendroppings, de bevrijdingsactie bij De Valom, de executie van 

twintig mannen aan de Woudweg, de Dokkumers die gebruikt werden als menselijk schild, de arrestatie van NSB’ers, de executie 

van politieagent Mous. Reinder sprak met vele getuigen of kinderen en nabestaanden van zowel verzetsmensen, burgers en 

toeschouwers, als verraders en zij die de bezetter hielpen. Vooral dat maakt dit boek heel bijzonder: ondanks dat veel gebeurtenis-

sen nog steeds gevoelig liggen, durven de auteurs ook hen die ‘fout’ waren aan het woord te laten, al moesten soms toch nog 

pseudoniemen gebruikt worden. 

EEN  GEZICHT  GEGEVEN
Het verhaal van de kleine ‘Doortje Mulder’, wiens foto niet voor niets 

op de achterkant prijkt, raakte mij al tijdens de presentatie en helemaal 

nadat ik het gelezen had. Zij staat voor vele kleine, onschuldige mensen, 

wiens leven door deze oorlog verwoest en bepaald is, ondanks het feit 

dat ze overleefde. Maar ook de namen van hen die vielen of de 17 ano-

nieme ‘oorlogsslachtoffers’ die niet op het Dokkumer verzetsmonument 

worden genoemd, Reinder en Yvonne hebben hen weer een gezicht 

gegeven! Overigens vormde het onderzoek van Marissa Kikstra, dat in 

juni 2013 werd gepubliceerd in De Sneuper 110, daartoe de aanleiding.

Het boek bevat 40 verhalen en honderden illustraties, waarvan de meeste 

voor het eerst gepubliceerd worden. Het is door Yvonne te Nijenhuis vlot 

geschreven en bevat veel interessante informatie die nog niet eerder 

bekendgemaakt is. Een aanwinst voor iedereen die geïnteresseerd is in 

locale geschiedenis en de inktzwarte periode van de Tweede Wereld-

oorlog in Dokkum en omgeving. De auteurs werken nu aan een vervolg 

over de oorlogsjaren in Oostdongeradeel.

Auteurs Reinder Postma en Yvonne te Nijenhuis schreven eerder twee 

delen over Kollumerland in de periode ‘40 - ‘45, (beide zijn nog verkrijgbaar).

Het derde boek uit de reeks ‘De Oorlog een Gezicht gegeven’ heeft liefst 

320 bladzijden, kost € 25,00 en is opnieuw in eigen beheer uitgegeven. 

Informatie: 0511- 452100 of via
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EEN  GEZICHT  GEGEVENdoor  WARNER  B.  BANGA
            

OMSLAG  VAN  HET  BOEK
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BIJEENKOMSTEN &  WALVISVAARDERS, 
Het was een kwartaal van vele bijeenkomsten, beginnend met onze le-

dendag in Buitenpost. In het IJstijdenmuseum presenteerde ik aan onze 

leden de stand van zaken wat betreft de website en ons Twitter-kanaal @

sneuperdokkum. Inmiddels hebben we daar ruim 800 volgers en meer 

dan 10.000 berichten, evenals zo’n 200 abonnees op onze gratis emails 

met blogberichten via www.hvnf.nl

In Leiden vond het landelijke genealogie-evenement Famillement plaats. 

Ik ontmoette er Antonia Veldhuis maar ook onze leden Wibo Boswijk 

en Marten Jan Bok. Boswijk vertelde dat hij bezig is met een artikel over 

schilderijen uit 1611 van Lisck van Eysinga en Hessel van Meckema. En 

Marten Jan Bok is van plan eens een artikel te wijden aan een dorp wat 

nog weinig aan bod is geweest in De Sneuper: Munnekezijl. Zowel zijn 

vader als de mijne komen overigens uit Kommerzijl, in het Groningse 

Westerkwartier.

In Groningen werd door de Vereniging van Zeegeschiedenis een sym-

posium over Walvisvaart gehouden en een ledendag over hetzelfde 

onderwerp met aansluitend een bezoek aan het Groninger Museum. 

Daar werd de tentoonstelling De Koning van Groningen bezichtigd over Jan Albert Sichterman die rijk werd bij de VOC, waarbij 

conservator Egge Knol een humorvolle toelichting gaf. Hij vertelde ook dat hij bezig is met een boek over Kaapstaanders/

Kapen, ook wel bakens genoemd, op de Waddeneilanden Rottumeroog, Engelsmanplaat, Ameland en Schiermonnikoog. In-

middels heb ik hem enige informatie verschaft, o.a. uit het boek van Reinder Postma over de Malle Graaf Clancarty en het boek 

Engelsmanplaat van Ihno Dragt, evenals de bekende kaperskaart van Schiermonnikoog. Mocht u ook nog bijzondere histo-

rische informatie hebben over kapen op de genoemde eilanden, laat het ons dan weten.

Op de tentoonstelling wordt de gouden herinneringsmedaille van Adrianus Bergsma getoond, die 

in 1740 als commandeur van de VOC-retourvloot terugkeerde en als Advocaat-Fiscaal in Batavia 

werkte. In 1734 vertrok hij met neef Eyso de Wendt (uit een van oorsprong Deense familie) op de 

Kerkwijk en repatrieerde in 1740 met de Gunterstijn. 

De inscriptie luidt: ALZO D’ HEER MR ADRIANUS/BERGSMA GEWESENE ADVOCAET/ FISCAAL VAN NE-

DERLANDS/ INDIEN ALS COMMANDEUR/ DE RETOURSCHEEPEN VAN DE/ NEDERLANDSCHE GEOC-

TROYEERDE/ OOSTINDISCHE COMP. ONDER/ ZYNE VLAGGE GEWEEST ZYNDE/ IN DEN JAARE 1740  IN 

GOEDE/ ORDRE BEHOUDEN IN DE HAVENE/ DEZER LANDEN HEEFT OVERGEBRAGT/ WORD HEM DEZE 

MEDAILJE EN/KETTINGH TOT EEN GEDAGTENISSE/ VEREERD/.

ROBBENJAGERS & KAAPSTAANDERS
De familie Bergsma komt oorspronkelijk uit Engwierum van de boerderij Barwegen en heeft een familiewapen met een drietal 

varkentjes (bargjes, vandaar Bargsma, Bergsma) die o.a. op een rouwbord in de kerk van Jouswier te zien zijn. Adrianus was in 

1702 geboren in Dokkum als zoon van Engwierumer Pieter Arriens en Trijntje de Wendt en keerde daar ook terug. Ook enkele 

van zijn neven traden in dienst van de VOC en zelfs een nichtje, Titia, die beroemd werd in Japan als eerste westerse vrouw. Met 

de bij de VOC vergaarde rijkdom kochten de Bergsma’s veel stemmen op in Noordoost-Friesland, wat ze grote politieke macht 

gaf en daardoor bij velen niet populair maakte. 

Tijdens het Walvisvaart-symposium werd het nieuwe boek van de Dokkumer Spitsbergen- en Jan Mayen-expert Louwrens 

Hacquebord uitgereikt over De Noordse Compagnie  1614-1642. Een aanrader! Een van zijn studenten, Chiel Faber, doet onder-

zoek naar walvisvaarders en robbenjagers van na de Tweede Wereldoorlog, o.a. de opvarenden van de Willem Barendsz. Mocht 

u nog tips hebben of mensen kennen die als zodanig werkzaam waren, laat het dan ook weten. Chiel Faber zou ze graag 

interviewen.

Persoonlijke bezoeken aan medeleden zijn ook altijd interessant en verrassend. Naast het bezoek aan de pastorie van Twijzel, 

waar het schoorsteenstuk hangt van Wessel Pieters Ruwersma, bezocht ik ook een lid die vele eeuwenoude familiestukken 

bezit, van porselein tot zilver, familiebijbels en oude aantekeningenboekjes. Helaas stond ik bij de boerderij Buweklooster van 

de heer Van Abbema voor een dichte deur, zodat ik de prachtige keuken met oude tegels een andere keer moet bekijken. Al 

met al toch weer vele inspirerende en historische ontmoetingen (zowel digitaal als in levende lijve) die mogelijk weer mooie 

kopij voor ons verenigingsblad gaan opleveren! 

KAPERSKAART  SCHIERMONNIKOOG  1737

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  MAART

HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS

SIGARENFABRIEK  DAMWOUDE

IJSHERBERG  OUDWOUDE

VOLKSTELLING  DANTUMADEEL  1850

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS

AANNEMERSFAMILIE  EGAS  VAN  HOLWERD

FAMILIE  BABOIS  (1)

RUBRIEKEN & COLUMNS

HERALDIEK: Vlag & wapen van Dokkum (3)

DIACONIEBOEKEN: familie

ACTUEEL, DIGITAAL & VARIA

Website & blog

JAN  KOOISTRA

REINDER  H.  POSTMA

HENK  PLANTINGA

KLAAS  EGAS

LINDA  MOES

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 117
WAT KUNT U VERWACHTEN?

D
IG

IT
A

A
L

 &
 A

C
T

U
E

E
L



ZWART - WIT

Wierumerend  in  Ternaard  rond  1910


