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 Geen Medicyn kan zijn zo groot,
Die helpen kan in doodes noot,
De beste konst die staat dan stil,
En God de Heer die doet sijn wil.

op een doodbaar van d’ Apothekers en Chirurgyns, te Dockum
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OORLOGSELLENDE  EN  OORLOGSHERINNERINGEN
Alom wordt dit jaar extra aandacht besteed aan de Tweede Wereld-
oorlog omdat het precies 70 jaar geleden is dat die zwarte bladzij uit 
onze geschiedenis eindigde. Er leven nog veel mensen die de oorlog 
uit eigen herinnering kennen. Maar ook jongere mensen hebben vaak 
familie die op de een of andere wijze extra betrokken was bij die oor-
log. Ze kennen de verhalen van onderduikers in huis of in Duitsland 
tewerkgestelden. Zo heb ik Roelof IJbema goed gekend. Hij was direc-
teur gemeentewerken in Westdongeradeel en erelid van de musea in 
Dokkum en Moddergat. Hij stelde op latere leeftijd zijn ervaringen te 
boek onder de titel ‘Dwangarbeider tussen twee fronten’. Hij behoorde 
tot de jongemannen die gedwongen in Oost-Duitsland te werk gesteld 
werden maar na de Duitse capitulatie in Sovjethanden vielen en nog 
jarenlang in strafkampen verbleven. Ook mijn eigen vader was vanuit 
Heemstede, waar hij toen woonde, geronseld voor de ‘Arbeitseinsatz’. 
Twee keer zelfs, want hij wist te ontsnappen naar Nederland, maar werd 
toen opnieuw gepakt en naar Duitsland gevoerd. Hij schreef zijn verhaal 
niet op, integendeel. Zoals zoveel van zijn generatiegenoten sprak hij 
nooit over de meegemaakte ellende. Wij als kinderen hoorden er pas 
van toen we al volwassen waren. Ook dat een zuster van mijn moeder
(ze leven beiden nog) in de oorlog getrouwd was met een Joodse 
weduwnaar met drie kinderen, hoorde ik pas toen ik zelf al over de 50 
was. Er werd niet over gepraat om de oude wonden niet open te rijten. 
Haar man werd doodgeschoten in kamp Vught, haar stiefkinderen ver-
gast in Sobibor. Maar er niet over kunnen of willen praten, houdt het 
gevaar in zich dat het vergeten wordt. 

ZEEMIJNMONUMENT
In dat licht bezien is het een fantastisch initiatief van de uit Moddergat afkomstige Einte Prins om een monument op te 
richten even buiten Paesens, ter nagedachtenis aan de acht mannen die daar op 10 september 1945 de dood vonden bij 
de demontage van een aangespoelde zeemijn. Namens ‘t Fiskershúske in Moddergat heb ik me bezig gehouden met de 
fondswerving ervoor. Had u er wel eens van gehoord voordat er vorig jaar in De Sneuper 113 door Prins aandacht aan werd 
besteed? Naast de vijf mariniers van de demontageploeg overleefden drie omstanders de ontploffing niet: de 77-jarige Sjoerd

Steegstra die de mijn ontdekt had, zijn 49-jarige zoon Anne die bij hem op bezoek was en de 18-jarige Douwe Oosterling 
die de mariniers de weg gewezen had. Nu is er gelukkig een blijvende herinnering aan deze dramatische gebeurtenis, zodat 
ook de jeugd van de toekomst er kennis van kan blijven nemen.

KLEUR  BEKENNEN
Toen ik op de lagere school zat, leerden we precies wie goed was in de oorlog en wie niet. Alle Nederlanders behalve de 
NSB’ers waren goed, Duitsers waren allemaal fout. Inmiddels weten we wel dat het geen zwart-witverhaal was, maar dat er 
ook een groot grijs gebied tussen zat. Achteraf is het makkelijk oordelen, maar toen was het vaak moeilijk om echt kleur te 
bekennen. Iemand die dat haar hele leven wel heel expliciet heeft gedaan en nog doet, is de 96-jarige Riek Milikowski-de 

Raat. Met haar eerste man zat zij in Amsterdam in het verzet; hij werd opgepakt en doodgeschoten, zij wist tijdig onder te 
duiken. Haar zuster Annie liep in de beruchte hongerwinter naar Friesland en vond daar eten en steun bij mensen met wie 
ze haar hele leven contact heeft gehouden. Riek trouwde na de oorlog met een Joodse weduwnaar met één kind, die ernstig 
getraumatiseerd was door zijn ervaringen in de Duitse gruwelkampen. In tegenstelling tot Annie, die haar oorlogsellende 
nooit heeft kunnen verwerken, vond Riek een uitweg in de kunst. In het Museum Dokkum is tot en met oktober 2015 een 
expositie van haar indrukwekkende schilderijen en tekeningen te zien.
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70  JAAR  NA  DATO
door  IHNO  DRAGT
            

JE MUTTE MAR HOARE...

R
E

D
A

C
T

IO
N

E
E

L

FEEST OM HET BROOD
RIEK  MILIKOWSKI - DE RAAT  -  1961

HERINNERT AAN HET ZWEEDSE WITTEBROOD DAT AAN HET 
EIND VAN DE OORLOG VANUIT VLIEGTUIGEN GEDROPT WERD
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GRAFTROMMELS  MET  REFLECTIE
U hebt geen idee wat voor vreemde capriolen de redactieleden van De 
Sneuper soms moeten uithalen om een geschikt en interessant, maar 
ook mooi geïllustreerd artikel in ‘het officiële orgaan van de Historische 
vereniging Noordoost-Friesland’ te krijgen. U moest eens weten, hoe de 
redactieleden zich uitsloven om er ieder kwartaal weer een gevarieerd en 
inhoudelijk verantwoord blad van te maken...

Neem nou Hilda Bouta, (helaas besloot ze onlangs om begrijpelijke re-
denen om de redactie te verlaten), die vorig jaar het artikel toegewezen 
kreeg van Kor Postma uit Damwâld over graftrommels in Dantumadiel. 
Hilda vond het jammer dat er veel reflectie zat in de glasplaatjes die de 
trommels afdekken, waardoor de inhoud niet goed zichtbaar was en toog 
persoonlijk naar de begraafplaats in Rinsumageast om betere foto’s te 
maken. Maar dat viel nog tegen. 
Eerst maar met een paraplu en daarna misschien met een donkere plaid, 
maar dan kom je er achter dat een mens zelfs aan twee handen nog te 
weinig heeft. Hulp gevraagd van argeloze voorbijgangers en vrijwilligers 
(waaronder wijlen oud-sneuper Gerrit de Jong) en daarna eindelijk de 
bruikbare foto’s geschoten zonder reflectie en met een zichtbare inhoud 
van de trommel. Het hoe en wat en de betekenis van de graftrommels 
leest u in dit op deze wijze mooi geïllustreerde verhaal.

ARTIKELEN  MET  VEEL  ILLUSTRATIES
Nykle Dijkstra schreef het grote  ‘cover-artikel’  over 
de Dokkumer zeeheld Dooitse Eelkes Hinxt, die het 
leven liet in de zeeslag bij Kamperduin, maar daarbij 
wel zijn  ‘lauwerenkroon’  verwierf. Het prachtig geïl-
lustreerde artikel leverde ook de fraaie foto voor het 
omslag op, die gevonden werd in de collectie van het 
Fries Scheepvaartmuseum, met dank aan Jeannette 

Tichelaar. 
Een minstens zo interessant en goed geïllustreerd 
verhaal ontvingen we van Wibo Boswijk, die al vaker 
historisch verantwoorde teksten aanleverde voor De 
Sneuper. Zijn relaas bij het prachtige portret van het 
symbool van Friese schoonheid, intellect en deugd 
Lisck van Eysinga was ook zeker een omslagfoto 
waardig geweest, maar er komt gelukkig een vervolg. 
Redactielid Hans Zijlstra leverde weer verschillende 
bijdragen aan twee bovengenoemde artikels.

Verder in dit nummer van De Sneuper het derde deel en slot van het familie-epos over de aannemersfamilie Egas uit Holwerd. 
Wij danken Klaas Egas nogmaals voor zijn bijdrage en hopelijk krijgt ook dit genealogisch verhaal een vervolg, want wij zijn 
bijna door de familiegeschiedenissen heen! Opnieuw dus een oproep aan onze leden, waarvan wij zeker weten dat velen zich 
met familieonderzoek bezighouden, om hun onderzoeksresultaten in de vorm van een artikel te publiceren in ons blad. Graag 
voorzien van veel mooie portretten en oude ansichten en gebruik vooral uw fantasie om er wat plaatjes bij te vinden! Een 
kaartje, het oude familiehuis, een grafsteen of -trommel, een vergeeld portretje of een oude familiebijbel: het past vaak mooi 
bij uw kwartierstaten en familiegeschiedenis. 
Gerard Mast leverde een verhaal over ‘Fûgeltsjeknopen, ferwurke ta in hingsel’, uiteraard in het Frysk. Op ons verzoek maakte hij 
een samenvatting in het Nederlands, volgens Gerard voor de ‘stumpers’  die zijn Friese tekst niet kunnen lezen en begrijpen. Mag 
zo zijn, maar binnen de redactie hebben wij afgesproken dat wij graag Friestalige bijdragen plaatsen, maar dan wel voorzien 
van een samenvatting in de tweede rijkstaal. Dank weer aan de vaste schrijvers en bijdragers en heel veel leesplezier gewenst.

MET  FANTASIE
FOTO’S  MAKEN 

door  WARNER  B.  BANGA
                 

GRAFTROMMEL  MET  FANTASIERIJKE  REFLECTIE

© Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.
      De redactie heeft er naar gestreefd de auteurs van illustraties op de juiste wijze te vermelden, daar  waar  afbeeldingen niet door de schrijvers 
    zijn gemaakt of werden aangeleverd. Zij die menen nog rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot de redactie wenden.
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BESTUURSTAFEL
LEDENDAG  24  OKTOBER  2015  OP  AMELAND
Na een mooie zomer en een vakantie waarin er ook weer nieuws was 
m.b.t. de historie staan we aan het begin van onze herfst- en winter-
activiteiten. In het voorjaar was er nog onzekerheid, maar nu, na 46 aan-
meldingen, staat het vast dat we een dag naar Ameland gaan. Dit zal 
gaan plaatsvinden op 24 oktober a.s. 
Onze commissie bestaande uit Arjen Dijkstra en Jacob Roep hebben 
een mooi programma samengesteld. Alle mensen die zich hebben 
aangemeld krijgen persoonlijk bericht over het programma, tijdstippen 
en wijze van betaling. De kosten hebben we kunnen beperken tot € 20. 
Boot, lunch, toegang en vervoer is inbegrepen. Aanmelden kan nog tot 
uiterlijk 1 oktober bij de penningmeester.

STADSPOORTEN  MARTINUS  RORBYE 
In de vakantie kwam er ook verrassend nieuws voorbij. Op 13 augustus 
lazen we in de Leeuwarder Courant dat onze speurder Hans Zijlstra in 
de digitale beeldbank van het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen 
een aantal tekeningen traceerde. Deze betreffen o.a. de Widemer Port 
van Leeuwarden en de Francker Port in Harlingen en zijn gemaakt door 
Martinus Rorbye rond 1834. Bijzonder gedetailleerde tekeningen van 
fraaie bouwwerken die jammer genoeg vrijwel allemaal in de 19e eeuw 
werden gesloopt. Alleen de waterpoort van Sneek is bewaard gebleven. 
Hans, een mooi resultaat en bedankt voor de PR voor onze vereniging.

STICHTING  ALD  BURDAARD
De Stichting Ald Burdaard is ter ziele. De vaste schrij-
ver, oud Burdaarder Auke Kingma werd e.e.a. te veel. 
Het bleek niet mogelijk om nieuwe vaste schrijvers 
te vinden en het gevolg is dat de stichting zichzelf 
heeft opgeheven. Auke Kingma heeft veel materiaal 
verzameld, dat momenteel geschikt gemaakt wordt 
voor archivering in één van onze archieven. Ook 
zijn er nog enkele exemplaren van het boek ‘Drie 
eeuwen Burdaard’ beschikbaar. De stichting heeft 
haar financieel saldo aan de Historische Vereniging 
Noordoost-Friesland beschikbaar gesteld, evenals 
een opvouwbaar projectiescherm. 

Voor het bestuur is dit aanleiding om de lezersgroep 
van ‘De Furde’, het periodiek van Ald Burdaard, be-
staande uit 116 adressen, éénmalig een exemplaar 
van De Sneuper aan te bieden. Uiteraard ook met 
het doel om hen een nieuw platform te bieden voor 
nieuwtjes en een eventueel lidmaatschap.

FINANCIËN
Het is erg jammer, maar er zijn nog een aantal leden die zorgen dat onze penningmeester onnodig veel werk voor de verenig-
ing moet verzetten. Het niet doorgeven van adreswijzigingen of nog anders, het niet betalen van de contributie, zelfs niet na 
aanmaningen, is een kostenpost en bovendien veel werk. Het bestuur bezint zich over de positie van deze leden...
Verder zijn ook nu weer leden van onze vereniging actief om te proberen invloed te krijgen op een herinrichting van de Markt 
in Dokkum. Ook het project Súd Ie en bouwaktiviteiten in de binnenstad geven weer kansen en laten zien dat Dokkum een 
rijke historie heeft. Ten slotte leveren grondboringen in de terp van Hegebeintum weer de nodige historische gegevens. Er valt 
in onze regio nog veel te ontdekken.
Het bestuur bedankt de redactie en alle schrijvers voor hun bijdrage aan De Sneuper 119 en wenst u allen weer veel leesplezier. 
Als laatste willen we ook eens een compliment geven aan Warner B. Banga voor de steeds weer opnieuw fraaie opmaak van 
ons verenigingsblad.

VAN DEVOORZITTER
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FRIESE  POORTEN/BRUGGEN  IN  CATALOGUS  BRUUN  RASMUSSEN

PRESENTATIE  VAN  ‘DRIE  EEUWEN  BURDAARD’
MET  CENTRAAL  SCHRIJVER  AUKE  KINGMA
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‘DER  HELDEN  LAUWERKROON’

Hebt ge immer om zijn deugd, die hem deed zegevieren,

Een vaderlandschen held de onsterflijkheid gewijd;

Bataaf, strooi op dit graf dan groenende eerlaurieren,

Ten loon zijns moeds, betoond in ‘t heetste van den strijd,

Ja, die dit oord genaakt, gevoel een plegtig beven!

Het was voor Nederlands Vlag en ‘t heil van Bato’s strand,

Dat Hinxt, zijn pligt getrouw, voor Egmonds duin moest sneeven.

Dan neen... Hij leeft in ‘t hart van ‘t dankbaar VADERLAND.

Grafschrift door de Makkumer dichter Dirk Lenige

EEN  DOKKUMER  SCHIPPERSZOON
Hoewel de Friese Admiraliteit al in 1645 van Dokkum naar Harlingen 
verplaatst was, bleef Dokkum een bron van goed scheepsvolk. Eén van 
de belangrijkste marinemensen van Dokkumer oorsprong is al lang in 
de vergetelheid geraakt. Tekenend is het feit dat in het biografisch woor-
denboek van Van der Aa onterecht Leeuwarden als zijn geboorteplaats 
staat aangegeven. Hoog tijd dus om weer eens wat aandacht te schen-
ken aan deze kapitein: Dooitse Eelkes Hinxt. Van hem zijn veel bronnen 
bewaard gebleven, waaronder enkele scheepsjournalen en een brief-
kopieboek (waarin alle zakelijke post werd overgeschreven), zodat er vrij 
veel over zijn leven bekend is.
Dooitse Eelkes Hinxt werd gedoopt als Theodosius op 26 april 1738. Zijn 
rooms-katholieke ouders waren Eelke Tabes Hinxt en Itje Doijties. Zij 
woonden in Dokkum in het huis dat nu Diepswal 33 is. Dit huis heeft nog 
altijd een gevelsteen met een steigerende zwarte hengst, die mogelijk 
door de familie Hinxt is geplaatst. Het is echter niet helemaal duidelijk 
hoe de schippersfamilie aan die achternaam is gekomen. Naast het huis 
stond een haringpakkerij, waar vis gekeurd en in tonnen verpakt werd. 

Eelke Tabes was kofschipper (gezagvoerder op een kofschip) en zijn 
zoons Tabe en Dooitse zouden hetzelfde beroep overnemen. Het waren 
goede zeevaarders; Tabe Eelkes Hinxt werkte zelfs het boek ’t Vergulde 
licht der Zeevaart van Claas Gietermaker verder uit. Daarin stonden aller-
lei scheepvaartkundige instructies. In juli 1763 komen we Dooitse Eelkes 
Hinxt voor de eerste keer tegen als schipper van het kofschip Amelia Doro-
thea; een schip dat net gebouwd was aan de Dokkumer Nieuwe Zijlen. 
In dat jaar trouwde hij met Anna Gerryts uit Leeuwarden. De daaropvol-
gende jaren zouden Dooitse en Tabe de Europese wateren goed leren 
kennen. Omstreeks 1775 zegde Tabe Eelkes het schippersvak vaarwel 
en werd hij mede-eigenaar van de molen de Paltrok aan de Schenken-
schans bij Deinum. Dooitse bleef doorvaren op de koopvaardij. Zijn 
vrouw overleed jong, waarna Hinxt in 1769 hertrouwde met Elisabeth 

Annes de Haan uit Harlingen. In 1780 brak de Vierde Engelse Oorlog uit. 
Toen verkocht hij zijn schip en nam hij dienst bij de Friese Admiraliteit. 

EEN  ONGELUKKIGE  KAPING 
Hinxt werd luitenant en kreeg het bevel over de kotter Snelheid. De 
bouw van dit schip was uitbesteed aan de Admiraliteit van Rotterdam. 
De Snelheid werd uitgerust met twaalf zesponders (kleine kanonnen) 
en twaalf draaibassen (nog kleinere kanonnen, die op de verschansing 
werden gemonteerd) en had een bemanning van zestig koppen. De 
romp was beslagen met koperen plaatjes tegen aangroei en houtrot, 
waardoor het schip sneller en duurzamer was. Hinxt schreef: ‘Ik hoop 
dat hij soo zal loopen dat hij uijt de klauwen der Engelsen zou blijven.’ In 
augustus 1782 stak de Snelheid in zee met de oorlogsschepen Erfprins, 
Meermin, Zuydbeveland, Tromp en Thetis.

DOKKUMER  KAPITEIN  VERWIERF

door  NYKLE  DIJKSTRA
            

VERMOEDELIJKE  GEBOORTEHUIS  VAN  DOOITSE  EELKES  HINXT
AAN  DE  DIEPSWAL 33  IN  DOKKUM

KOTTER  SNELHEID
KOPERGRAVURE  DOOR  GERRIT  GROENEWEGEN
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Op 9 augustus 1782 kreeg Hinxt voor de Noorse kust bij Kristiansund een sloepscheepje in zicht. Dit sloeg meteen op de 
vlucht bij het zien van het Hollandse eskader. Hinxt kreeg van zijn commandant Cornelis van Gennip (die op de Tromp voer) 
de opdracht om op het sloepje te jagen. Na een achtervolging van ruim drie uur en verscheidene waarschuwingsschoten kon 
hij het sloepscheepje dwingen om de Engelse vlag te strijken. Het bleek om het schip de Lark te gaan, dat onderweg was naar 
Newcastle. De krijgsgevangenen werden aan boord van de Snelheid gebracht en de Lark werd meegenomen naar Trondheim. 
Volgens Hinxt had de kaping plaatsgevonden buiten het zicht van ‘clippen of branden’. Bij thuiskomst werd hij gefeliciteerd 
door zijn solliciteur (zaakwaarnemer) T. Paludanus: ‘U zal bevinden dat het niet alleen tot honneur van U maar tevens profitabel 
voor de beurs is.’ De prijs zou wel 1000 gulden opleveren, ware het niet dat de Deense regering, (Denemarken en Noorwegen 
vielen nog onder dezelfde kroon), en zelfs de Deense koning zich ermee gingen bemoeien. Dit kwam doordat er een Deense 
loods aan boord was en Denemarken graag de goede betrekkingen met Engeland wilde behouden.
Volgens de Deense overheid was een schip geen rechtmatige prijs als dit binnen een mijl van de Deense kust genomen was. 
De Lark zou binnen een halve mijl van de kust genomen zijn en was dus onrechtmatig genomen. De hoge heren van de Re-
publiek waren het hier niet mee eens en geloofden dat deze regel ook door de Engelsen en Denen niet altijd was nageleefd, 
maar als blijk van vriendschap aan de Deense regering werd het schip teruggegeven. 

Luitenant Hinxt was zeer ontevreden over de gang van zaken. Hij had gehoord dat over hem ‘infame dingen’ waren gezegd 
en dat hij zich aan boord zou hebben misdragen. Hij zou zijn sabel op de keel van zijn loods gezet hebben waarbij hij diens 
adviezen negeerde en gewoon over de ondiepten was gevaren. Hinxt dacht dat het nemen van dit prijsschip een blaam op de 
Deense natie zou zijn en dat zij er daarom alles aan zouden doen om het schip terug te krijgen.

NAAR  NIEUW-GUIANA
Na deze expeditie zou de Snelheid afgedankt worden. Hinxt schreef daarop een brief aan zijn Admiraliteit waarin hij zei dat het 
hem ‘dapper speet’ dat hij enkele jaren daarvoor zijn kofschip had verkocht om zijn vaderland te dienen en dat hij nu ontslagen 
zou worden omdat er vrede op handen zou zijn. Dit zou hem niet zoveel uitmaken, ware het niet dat hij nu met de andere kot-
ters gelijk gesteld werd, ‘dewijl over mijn zelven gerust ben van mijn vlijt en ijver in den dienst’, waarvan enkele belangrijke marine-
mensen, (onder wie J.A. Blois van Treslong) konden getuigen. De brief had het gewenste effect en Hinxt werd naar de kolonie 
Nieuw-Guiana  (Suriname) in West-Indië gestuurd. Deze kolonie was in 1781 door de Engelsen veroverd en in 1782 door de 

Fransen. Hinxt was er met een aantal bemanning-
sleden bij aanwezig toen de Fransen op de middag 
van 3 maart 1784 fort Zeelandia in Paramaribo terug-
gaven aan de Nederlandse regering. De kolonie was 
door de oorlog nauwelijks in contact geweest met 
de Republiek, en veel producten waren schaars ge-
worden. Hinxt vroeg daarom of het eerstvolgende 
schip uit de Republiek de nodige voedselproducten 
kon sturen, ‘want anders zullen wij genoodzaakt zijn, 
om gelijk de negers benanning of pisang [bananen, 
ND] te eten, ’t welk ik niet hoop’. 

Eind juni keerde hij weer terug in Paramaribo, om 
vervolgens begin oktober 1784 naar Essequibo te 
zeilen. De Snelheid maakte een omweg, maar haalde 
schepen die rechtstreeks naar de kolonie voeren als-
nog in, zodat ‘’s Lands Cotter met regt nog de naam 
van Snelheid blijft dragen’. 

EEN  PERSOONLIJKE  NOOT
In augustus 1785 arriveerde de Snelheid weer voor Texel. In april 1786 schreef Hinxt een brief aan een vriend in Demerarij in de 
kolonie Essequibo. De meeste brieven uit het kopieboek zijn in een zeer formele toon geschreven, maar een enkele keer zijn ze 
wat persoonlijker: ‘Ik heb mijnheer Meurer nog geen van d’andere Heeren gesprooken wijl reeds met een vaartuig naar Vriesland was 
vertrokken alwaar ik mem beneevens mijne kleine familie in volmaakte welstant ontmoete ik heb ook op U eedele recommandatie (Ja 
u geëerde afscheidsbrief ) mem in de omhelzingen niet schuldig gebleven wijl wij in hoop zijn van deeze zoomer de vrucht er af te zien. 
De baron van Grovenstein [Grovestins, ND] heeft mijn met een paar visites vereert wanneer wij onder’t rooken van een pijpje met ver-
heuging over onze goede vrienden in de Colonien spraaken, ook heb ik van dien Heer moeten hooren dat ik een luije schrijver was, het 
welke mem met alle drift bekragtigde wijl ik haar soo laat uit de Westindien hadde geschreven maar de Grietman Scheltinga heeft het 
meeste schuld dat ik aan U edel niet eerder heb geschreven wat mijn opgehouden heeft om een brief voor U edelen te zenden dewelke 
nu eindelijk met die van de Heer Grovenstein is gegaan.’
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tijd van pruiken en revoluties

REDE  VAN  PARAMARIBO  MET  RECHTS  HET  FORT  ZEELANDIA
INGEKLEURDE  GRAVURE  18E  EEUW -  ATLAS  VAN  STOLK
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ONS  COTTERTIE  ALTOOS  TE  SNEL
In juli 1787 werd Hinxt er weer op uitgestuurd, samen met onder andere de oorlogsschepen Delft, Castor, Medemblik en Falk. De 
Snelheid bleek weer het snelste schip van de vloot te zijn. In Bordeaux liet Hinxt voor een oude bekende een ‘beste Dokkumer 
kaas’ achter, en schreef hij: ‘beproeft eens of ze nog dezelfde smaak hebben’. Over eten en drinken wordt wel vaker gesproken 
in het kopieboek. Zo koopt Hinxt eens een emmer mosselen, en op een ander moment drinkt hij een glaasje zoete malaga 
nadat hij een storm heeft overleefd. Ook kookt hij eens een eitje dat hij consumeert in het bad van Keizer Nero bij Napoli. De 
bemanning at vooral gort en bonen.

In september was de Snelheid weer kort op de rede van Texel. Op 1 oktober reisde Hinxt af naar Harlingen, waar hij een leeg huis 
aantrof. Zijn vrouw Elisabeth bleek aan tering te zijn overleden en zijn dochter Emerentiana van 6 jaar was aan rotkoortsen ge-
storven. Zijn oudste dochter Anna Maria was bij haar tante gaan wonen, en zijn jongste dochter Yda bij zijn nicht. Ondanks deze 
tegenslag moest Hinxt toch snel weer naar zee. In de volgende missie werd luitenant Hinxt naar de Middellandse Zee gestuurd. 
Hij moest daar voornamelijk koopvaardijschepen beschermen tegen mogelijke vijanden. Hinxt hoopte zelf dat hij de piraat Spiro 
Stekuli (werkelijke naam Andrea Stekuli of Spiro Racciardo Palo) zou tegenkomen, zodat hij de moord op Hartman Geerts van 
Ameland kon wreken. Deze schipper zou samen met de rest van de bemanning op gruwelijke wijze om het leven gebracht zijn. 
Hinxt zeilde naar de Griekse archipel en hield onderweg nog een wedstrijd met het oorlogsschip Delft ‘maar ons cottertie was 
hun altoos te snel’, zodat de schepen afscheid van elkaar namen.

WAT  CONFUSIE  IS  DIT?
Hinxt kwam de piraat Spiro niet tegen in de archipel. Wel gebeurde iets wat uitvoerig in een rapport aan de Friese Admiraliteit 
werd beschreven, zodat zij beter onderricht zouden zijn indien er klachten zouden komen ‘gelijk van Noorwegen’, waarmee hij 
vast refereerde aan het geval met de Lark. Op 23 mei 1788 om 8 uur ’s ochtends ontmoette de Snelheid in de buurt van Kaap 

Matapan een driemast-xebec met 22 kanonnen en 250 man aan boord. 
Het was een snel, rank schip met overhangende boeg en spiegel en 
latijnse zeilen. Het voer onder de Franse vlag, maar toen het vaartuig 
dichterbij kwam werd deze vervangen door een rode vlag en wimpel, 
‘waar op de lootzen vreesselijk begonnen de kermen en te lamanteeren 
van een grooten rover! een rover!, en als wij niet ontzeilen zijn alle om hals!’ 

Hinxt vocht zich liever dood, dan zich over te geven en gaf bevel om 
de kanonnen te laden. De xebec begon daarop te vuren, en de ma-
troos Andries Douwes werd in de borst geraakt, waarna hij uit het 
want viel en dood op het dek neer plofte. De matroos Sijmen Huites 
die boven op de ra lag, werd zo geraakt dat de kogel door de bil ging 
‘tot voor boven de manlijkheid weeder uit’, maar ondanks deze wond 
lukte het hem om het dek veilig te bereiken. De loodsen riepen ‘Velle! 
Velle!’, oftewel ‘Zeil! Zeil!’, en vluchtten naar de kerk (de ruimte voor de 
kajuit) ’dat ook vrij wat consternatie onder ons volk gaf’, aldus Hinxt. De 
eerste luitenant meende echter dat het geen zeerover was, maar een 
Turks schip en zei dat de Snelheid beter met de xebec kon overleg-
gen. Hinxt pakte daarop de roeper en riep in het Spaans ‘schiet niet 
meer je siet immers wel dat wij Hollanders zijn’. De Turkse kapitein kwam 
vervolgens aan boord van de Snelheid en zei: ‘Wat confusie is dit?’ Hinxt 
antwoordde (de schouders optrekkende): ‘Da’s nu niet anders dan uwe 
valse vlag dat ons in het dinkbeeld van Rover bragt benevens het gekerm 
der lootzen is er d’ oorzaak van.’ 

De Turkse kapitein eiste vervolgens vier vaten kruit als vergoeding, 
maar Hinxt gaf er twee en zei dat het voor hem veel nadeliger was, 
omdat hij een dode te betreuren had. Daarop werd Hinxt naar de com-
mandant van het eskader (bestaande uit 5 schepen) gebracht. Deze 
vroeg Hinxt om zijn Turkse pas. Nederlandse marineschepen hadden 
nooit een dergelijke pas aan boord. Hinxt dus ook niet en nu dacht 

de commandant dat hij een Rus was. De Turken waren met de Russen in oorlog, dus dan zou de Snelheid gekaapt moeten 
worden. Hinxt liet toen een brief met de handtekening van de stadhouder zien, maar ook dat was niet genoeg. Zijn vlaggen 
werden onderzocht en de commandant riep met een norse stem: ‘Daar zijn immers uwe Keiserlijke en Russe vlaggen daar U seide 
geen te hebben!’ Het waren echter Pruisische vlaggen (ter ere van de prinses) en seinvlaggen. Hinxt wilde dit bewijzen door het 
seinboek te laten halen. De commandant twijfelde en dwong Hinxt toen een brief op te stellen waarmee het Turkse eskader 
van elke schuld gevrijwaard werd en tevens werd hij gedwongen zijn twee loodsen af te staan. De loodsen gingen met be-
traande ogen van boord en één van hen zei bedroefd: ‘Nu kom ik nooijt weer in Mijlo’. Al met al liep het echter nog betrekkelijk 
goed af. De matroos Andries Douwes werd volgens oorlogsgebruik in zeildoek genaaid met zes kanonskogels en wat zand, 
en vervolgens overboord gezet.
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MELDING  DOOD  MATROOS  ANDRIES  DOUWES
IN  SCHEEPSJOURNAAL  HINXT

XEBEC-ZEILSCHIP
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OORLOGSSCHIP  ‘DE  BESCHERMER’
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Op 26 mei kwam de Snelheid weer in Milos (Grieken-
land) aan. Daar werden de familieleden van de lood-
sen ingelicht. Ook de Nederlandse vice-consul van 
Argentera (nu Kimonos) werd op de hoogte gesteld. 
Hij zou alles in het werk stellen om de loodsen terug 
te krijgen. ’s Avonds overleed Sijmen Huites aan zijn 
verwondingen. Hinxt begon in de maanden daarna 
steeds meer te klagen over zijn konvooitaken, die 
vooral in de winter erg zwaar waren. De reisjes waren 
‘om dol van te worden als zeeman’. Begin 1790 mocht 
hij weer terugkeren. De kooplieden waren zeer te-
vreden over de verrichte konvooidiensten. Zij uitten 
dit door de Nederlandse consul in Smyrna een brief 
te schrijven die in de Rotterdamsche Courant werd 
gepubliceerd. Ook buitenlandse koopvaarders waren 
onder de indruk en stelden Hinxt als voorbeeld voor 
de officieren van hun marinekorpsen. 
Hinxt werd vrijwel meteen tot kapitein-ter-zee bevor-

derd. Hij hertrouwde ook, met Catharina Joris de Haan. Haar vader was houtkoper aan het Vliet in Leeuwarden en had banden met de 
houtzaagmolen van Tabe Eelkes Hinxt. Het paar vestigde zich aan de Voorstraat 60 in Harlingen, vlak naast het huidige Hannemahuis.

BEVELVOERDER  OVER  ‘DE  BESCHERMER’
In de periode 1792-1794 zeilde Hinxt nog een keer naar Essequibo en naar de Middellandse Zee. Toen in 1787 ongeregeld-
heden waren uitgebroken tussen Patriotten en Prinsgezinden had Hinxt geen van beide partijen gesteund. Uit het briefkopie-
boek blijkt echter dat hij contacten onderhield met Patriotten. Zijn katholieke achtergrond kan hierbij een rol gespeeld hebben. 
Katholieken hadden niet dezelfde rechten als protestanten, en de Patriotten wilden daar verandering in brengen. Toen deze 
in 1795 de macht grepen en stadhouder Willem V de Republiek ontvluchtte, had Hinxt dan ook geen bezwaren om zich bij de 
marine van de nieuw gevormde Bataafse Republiek aan te sluiten.  In 1796 kreeg Dooitse Eelkes Hinxt het bevel over ‘s Lands 
schip van oorlog De Beschermer. Dit was een linieschip van 56 stukken (kanonnen) met 350 man aan boord. Dooitses’ neef Ger-

rit Tabes Hinxt, die in Leeuwarden woonde, voer mee als luitenant. Ook voeren enkele oude bekenden van de Snelheid mee, 
onder wie  de konstabel Frederik Meijer van Harlingen en de timmerman Broer Jans van Hindelopen. Daarnaast zaten er drie 
Dokkumers op het schip. Ten eerste de timmerman Arjaan Sjoerds. Hij staat ook bekend als Arjen Sjoerds Schuitenga en was 
getrouwd met Wepkjen Lucas Sprietsma. De andere Dokkumers waren de soldaten Willem Arnoldus en Jetse Ronda. 

Tevens stond Dooitses dochter Anna Hinxt op de monsterrol. Zij voer 
niet mee, maar dit was een veelgebruikte manier om stiekem wat extra 
geld te verdienen.  De Beschermer werd onderdeel van een vloot onder 
Admiraal Jan Willem de Winter, die bestemd was voor een invasie van 
Ierland. Hiervoor moest het eskader eerst naar Brest in Frankrijk varen 
om zo een grotere vloot te vormen. Door de Britse blokkade durfde 
de Bataafse vloot echter niet uit te zeilen. In de zomer van 1797 lag de 
Bataafse vloot daarom op de Rede van Texel. Kapitein Hinxt had zijn 
vrouw en zijn enig overgebleven dochter Anna Maria (geb. 1778) aan 
boord. Onder stadhouder Willem V was het nooit toegestaan om vrou-
wen mee aan boord te nemen, maar de Bataafse regering had er ken-
nelijk minder problemen mee. 
In de memoires van marineofficier D.H. Kolff wordt een incident ver-
meld, waarbij de dochter van Hinxt bijna verdronk. Op een zaterdag-
avond, na een diner aan boord van het schip Mars, bleven de meeste 
officieren aan boord vanwege het slechte weer, ‘dog den Capitijn Hingst, 
rooms zijnde, wilden de kerk niet verzuymen en ging van boord met zijn 
vrouw en dogter.’ De boot liep vol water en de opvarenden konden nog 
maar net gered worden.
Kolff schreef: ‘Men verbeelde sig de blijdschap van de wanhopende ouders, 
dog in de cajuyt gebragt bespeurde men geen schijn van leeven in haar. 
Mijn chirurgijnmeester was niet aan boord, dog mijn tweede chirurgijn, den 
heer Daalderop, deed volgens de kunst al het mogelijke. Dit duurde meer 
dan twee uuren. IJndelijk sijde de chirurgijn: ik heb nog hoop. Ging voort 
met vrijven als anders en geen kwartier naar dit gesegde bespeurde sagte 
ademhaling. Het lieve mijsje slaat haar ogen op en segt: waar ben ik. Ik be-
schrijff onser aller vreugd toen niet, maar die van haar ouders was treffend.’ 
Anna Maria overleed overigens alsnog op jonge leeftijd, in 1801.

HUIS  VAN  HINXT  OP  DE  HOEK  VOORSTRAAT - WORTELHAVEN  IN  HARLINGEN
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FRIESCHE  COURANT  21  OKTOBER  1797  
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DE  ZEESLAG  BIJ  KAMPERDUIN
Op 8 oktober 1797 besloot De Winter om toch korte tijd uit te varen, zodat de bemanning enige ervaring kon opdoen. De Britse 
vloot onder admiraal Adam Duncan werd hiervan snel op de hoogte gesteld, en op 11 oktober 1797 troffen de beide eskaders 
elkaar dicht bij de kust bij het dorp Kamperduin. De Beschermer bevond zich in de voorhoede en raakte slaags met het Britse 
schip HMS Belliqueux. Dooitse Hinxt raakte al snel zwaargewond. Zijn linkerarm en een vinger van zijn rechterhand werden eraf 
geschoten. Ook aan zijn linkerdij raakte hij gewond. Hinxt werd snel naar de kajuit gedragen om te worden verbonden. Daar zou 
hij zijn luitenant Jacob Oelsen gevraagd hebben ‘zullen wij moeten strijken?’, waarop Oelsen geantwoord zou hebben: ‘Neen 
capitein! Wij zullen niet strijken, maar het uiterste wagen.’ Hinxt antwoordde: ‘Gaat dan voor, en betragt uwen pligt!’ Korte tijd later 
werd De Beschermer aangevallen door het Britse schip HMS Lancaster, waarbij de bezaansmast omver geschoten werd. De of-
ficieren van De Beschermer meenden zich in een hopeloze situatie te bevinden en verlieten het strijdtoneel.

Er waren 9 doden en 27 gewonden gevallen op het schip. De officieren moesten voor de zeekrijgsraad verschijnen vanwege de 
nederlaag en hoewel ze werden vrijgesproken bleven sommige mensen van mening dat De Beschermer met opzet was afge-
houden van het strijdtoneel. In september 1798 verscheen daarom nog een artikel in de krant, waarin de drie luitenants Jacob 
Oelsen, Jan Sels de Jonge en Gerrit Tabes Hinxt om eerherstel vroegen. Volgens hen had De Beschermer na de dood van kapitein 
Hinxt nog ruim een uur gevochten, totdat het schip vrijwel stuurloos was doordat de zeilen aan flarden waren geschoten, de 
bezaansmast overboord gevallen was, de grote mast bijna omviel en verscheidene ra’ s onbruikbaar waren. Toen deze schade 
voldoende hersteld was om weer aan het gevecht deel te nemen was de strijd al verloren en daarom was De Beschermer naar 
Texel teruggekeerd.

Een van de opvarenden van 
De Beschermer schreef een 
brief over zijn belevenissen 
tijdens de slag, die in de 
Friesche Courant gepubli-
ceerd werd:

DE SLAG  BIJ  KAMPERDUIN       DOOR  THOMAS  WHITCOMBE  -  1798
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DE  LAATSTE  EER  VOOR  KAPITEIN  HINXT
Op 20 oktober 1797 overleed Hinxt aan zijn verwondingen. Hij was de 
enige bevelvoerder die stierf op een schip dat zich niet aan de Engelsen 
had overgegeven en was daardoor ook de enige Nederlandse officier die 
kort na de slag met veel ceremonieel werd begraven. In de Goudasche 
Courant van 3 november stond een verslag van de  begrafenis:

EXTRACT uit eene Missive van DEN HELDER in dato 23 October 1797
Het lyk van den capt. Hinxt is heden ter aarde besteld op het kerkhof van Huis-
duinen: en de volgende plegtigheden zyn daar by in acht genomen.

De capt. Luit. Huys, en Dumesnil de l’Estrille, beiden voorheen by den over-
leedenen, als eerste officieren gevaaren hebbende, en door den vice-admiraal 
Raders tot Commissarissen over deze Begraaffenis benoemd zynde, verzogten 
daags te vooren de Commissarissen uit het committé de Marine, de burgers 
Penning en Speeleveld, In de landschuit gelogeerd, de lykstatie met hun byzyn 
te vereeren; het welk door hun aangenomen zynde, werdt dezen morgen, by 
het doen der parade op ’s Lands Schepen van dezelven, en van de gemelde 
landsschuit, vlag, wimpel en geus ter halver stok geheezen, terwyl vervolgens 
alle de chaloupen d’r scheepen zig naar boord van de Beschermer begaven 
met zoo veele officieren, als maar eenigzins van dezelven gemischt konden 
worden – Om tien uuren werdt het lyk over boord gezet, en by die gelegenheid 
door de soldaaten van het schip drie salvo’s uit het klein geweer gedaan: wy-
ders afgevaaren, en het schip rond geroeid zynde, elf canonschooten, terwyl 
het verder door alle chaloupen, naar rang der commandanten gevolgd, in die 
order aan het nieuwe diep roeide, staande by het passeeren der scheepen, der 
soldaaten in het geweer, onder het staan van de doode marsch – Midderwyl 
waren op het Nieuwe Dieps hoofd het 2de Battaillon der 7de halve brigade, 
en alle de hierin garnisoen zich bevindende Artilleristen reeds aangekomen, 
en verwagteden het lyk, staande onder het geweer. 

By den Helder gekomen zynde, wierden uit de Beschermer, van minuut tot minuut 21 schoten gedaan, en geduurende de marsch, by 
den afwisseling, door de musikanten van den schout by nagt Story, en de tambours van het battaillon, een treur-musicq geblazen, en 
de doode marsch geslagen tot aan het kerkhof, alwaar commissarissen en de vice admiraal Raders uittraden, en het lyk, gedragen 
wordende door de roeijers van des overledens groote chaloup, en de slippen van het rouwkleed, waar op deszelfs zydgeweer was vast-
gemaakt, gehouden wordende door de capt. Luit. Huys, Dusmesnil de l’Estrille, luit. Van Nierop en Buschman, het lyk vergezelden tot aan 
het graf, wordende by het laaten zinken door het battaillon wederom drie salvo’s gedaan. –De geheele train begaf zig vervolgens weder-
om naar den Helder, alwaar commissarissen en vice admiraal Raders, benevens de verdere officieren op de bataillons-paradeplaats, 
door de capt. Luit. Huys en Dumesnil de l’Estrille voor deze laatste eer, den overledenen aangedaan, werden bedankt.

DER  HELDEN  LAUWERKROON
De herinnering aan Hinxt en zijn snelle kotter zou nog lange tijd levend worden gehouden. In 1838 werd de snelheid van een 
schaatser met het schip van Hinxt vergeleken: ‘Om ook den zeeman een duidelijk denkbeeld van deze buitengewone snelle vaart 
op schaatsen te geven, zij gezegd, dat de vliegende vaart van den gewezen kotter de Snelheid, gevoerd door wijlen kapitein Dooitzen 
Hinxt, hierdoor verreweg in snelheid is overtroffen, daar dit vaartuig (volgens getuigenis van bekende zeelieden), 15 mijlen in een 
wacht (= 4 uur) heeft afgelegd, terwijl Huizenstra op schaatsen, meer dan 22 mijlen in de wacht zoude gemaakt hebben.’ Dit was een 
bericht  in de Leeuwarder Courant van 6 februari 1838.
Er verschenen ook twee lofdichten over Hinxt. Eén van Dirk Lenige (waar dit artikel mee begon) en één van Johanna Jacoba van 

Haren - Beaumont.  Daarmee verwierf Hinxt ‘der helden lauwerkroon’.

BRONNEN
Nationaal Archief, Den Haag:
Departement van Marine: Monsterrollen,  t.nr.  2.01.30
Admiraliteitscolleges,               toegang nr. 1.01.46
Admiraliteitscolleges / Hinxt,      toegang nr. 1.01.47.09
Websites: Delpher.nl  en  Molendatabase.org
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VAN  HOLWERD      deel 3

INLEIDING
In deel 1 hebben we gezien hoe Govert Egas in de jaren ’70 van de 19e 
eeuw in Holwerd terechtkwam en daar een aannemersbedrijf, een winkel 
en een gezin stichtte. Van de acht kinderen zijn er twee jong overleden 
en zijn er vijf naar elders vertrokken om een eigen beroep uit te oefenen. 
Alleen Klaas bleef in Holwerd, als opvolger in het bedrijf van Govert. In 
deel 2 zagen we hoe zijn gezin en zijn bedrijf zich ontwikkelden. Het slot-
deel gaat over de kinderen Egas, die aan de Leeuwarderdyk opgroeiden.

KINDEREN  OP  EIGEN  WIEKEN
De twee dochters zochten – misschien (mede) door de spanningen thuis 
– al vroeg een eigen heenkomen. Maar hun band met thuis was en bleef 
prima. 
Aaltje vertrok op haar zestiende naar Leeuwarden (een ‘dienstje’?) en 
trouwde kort na haar negentiende verjaardag te Nes met de Amelander 
landbouwer Andries Adema (1900-1976). Andries bleef zijn leven lang in 
Nes wonen en werken. Toen wij daar omstreeks 1960 op bezoek waren 
wilde hij beslist niet op de foto, want ‘dan lacht het nageslacht maar om 
je.’ Andries kon in de avonduren prachtig verhalen vertellen en liedjes 
zingen. Op zijn oude dag ging hij 
slechter zien, maar bleef hardnek-
kig zijn ronde doen op de fiets 
met de melkbus voorop. Hij is wel 
met melkbus en al omgekieperd, 

maar toch bleef hij fietsen. Aaltje was de lievelingszus van Cornelis en hij logeerde dan 
ook van jongsaf graag in Nes. Aaltje kreeg later – evenals haar moeder – suikerziekte en zij 
werd erg zwaar en (al rond 1960) slecht ter been. Zij overleed niettemin in 1981.

Aaltje en Andries kregen twee kinderen. De oudste was Antje en zij trouwde (vanuit het 
ouderlijk huis) met Diedert (Dirk) Kuipers (1923-1992) uit Huizum. Dirk was slagersknecht 
en later postbode te Leeuwarden. Zij kregen in 1950 een dochter: Aaltje. Antje leed aan 
MS, maar ze overleed plotseling in 1978, na een hersenbloeding. Dochter Alie heeft altijd 
trouw de band met de familie in Nes onderhouden.
Het tweede kind van Aaltje was Klaas (1924-2001), die het bedrijf van vader Andries 
voortzette. Hij heeft ca. 1960 nog met hulp van vrienden een veestal gebouwd op een 
stuk land aan wat later de Ringweg zou worden. Het werd opgetrokken uit tweedehands 
bakstenen, die in gezamenlijke familie-inspanning van alle oude metselspecie moesten 
worden ontdaan. Zo zaten wij in de zomervakantie ’s ochtends te bikken en konden we ’s 
middags naar het strand. De stal staat er nog steeds.

DE  FAMILIE  EGAS
door  KLAAS  EGAS
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BEPPE  AALTJE  EGAS-COLMER  MET  DOCHTERS  TRUI (L)  EN 
AALTJE  (R)  OP  AMELANDS  DUIN

KLAAS  ADEMA  OP  AMELANDER  ANSICHTKAART DE  STAL  VAN  KLAAS  ADEMA  BIJ  NES

DOCHTER  ANTJE  EN  AALTJE  ADEMA-EGAS
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GEERTRUIDA  ELISABETH  BARTRA
De tweede dochter heette officieel Geertruida Elisabeth Bartra naar 
de moeder van Aaltje Colmer (zie deel 2). Haar roepnaam was Trui. Zij 
was nog geen 21 jaar toen zij in 1926 in Ferwerd trouwde met Oege 

van Dijk (1900-1973), aanvankelijk boerenarbeider en later bedrijfsleider 
in het Bildt. Na het relatief welvarend bestaan in het gezin van Klaas 
viel haar de overgang naar het leven met een veel lager inkomen niet 
mee. Maar ze heeft zich uitstekend geweerd. Na zeven maanden werd 
Jan geboren te Blija. Hij trouwde in 1947 met Wietske Stapert, die hem 
zeven kinderen schonk. In 1929 volgde Aaltje (Alie), die in 1955 trouw-
de met Lammert Buitenga, met wie ze één kind kreeg. In 1934 kwam 
Geertje in Ferwerd ter wereld. Zij trouwde in 1952 met Taeke Krap, met 
wie zij vijf kinderen kreeg. Later trouwde zij in St. Annaparochie met 
Gerrit Wijmenga. Zij heeft daar veel betekend voor de lokale gemeen-
schap (o.a. gemeenteraadslid) en zij werd ridder in de orde van Oranje 
Nassau voor haar vele bestuurlijke functies en sociale aktiviteiten. Het vier-
de kind was Janke (1937), die in 1957 trouwde met Auke van Dijk, met 
wie zij drie kinderen heeft. Later trouwde zij met Jan de Graaf. 
Tenslotte kwam er toch ook nog een jongen: Klaas, geboren in 1948 in 
St.Annaparochie. Hij trouwde 31 maart 1971 met Saapke Bijlsma. Klaas 
en Saapke kregen vijf kinderen en wonen nu in Dokkum.

Nu verder met de vier zoons van Klaas en Aaltje, die aanvankelijk op hun 
vaders bedrijf bleven. Doordat zij daarin geen eigen inkomen verwierven 
ontbrak het hen aan een basis voor een huwelijk. De tijden werden slech-
ter; de voedselprijzen kelderden en de agrarische sector kreeg het moeilijk.

GOVERT  EGAS
Govert heeft in zijn jonge jaren aan tbc geleden en een tijd lang in een 
tentje buiten gelegen. Volgens Geertje (van Trui) lag hij (ook ?) in 1939/40 
met tbc in een tentje. Na de lagere school werd hij in het bedrijf van zijn 
vader betrokken. Hij moet ook hebben geleden onder de huiselijke span-
ningen en kreeg een heel sterke band met moeder Aaltje. Of (en hoe) 
hij op vrijersvoeten was, is ons niet bekend. Govert  emigreerde in 1930 
naar Frankrijk om meer perspectief te zoeken. Hij slaagde daarin niet en 
keerde in 1932 naar huis terug. Hij had bovendien een hernia opgelopen 
en werd in feite arbeidsongeschikt. Deze kwaal werd medisch pas na 1945 
vastgesteld en al die tijd werd hij op een verkeerde diagnose behandeld,
hetgeen natuurlijk verkeerd uitpakte. Hij bleef in huis aktief als hulp van 
moeder Aaltje en voor de administratie. Bij de verkiezingen van 26 juli 1946 
werd hij als lid van de toen nieuwe Partij van de Arbeid – en als tweede op 
lijst 4, achter F.L. Bouma uit Holwerd - gekozen als lid van de gemeente-
raad. Naar verluidt heeft hij al in de jaren ‘30 in Holwerd ook een verenig-
ing van kleine boeren opgericht. Daaruit blijkt, dat hij plaatselijk ook wel 
een gezien man was. In 1954 – na het overlijden van moeder Aaltje – heeft 
Govert een huis ( Hogebuurt 70/71) gekocht van Jelle Folkerts van Sin-

deren, carrosseriebouwer te Waaxens, en is hij zelfstandig gaan wonen, 
(in het huis waar de Friese auteur Waling Dykstra heeft gewoond). Hij was 
toen ‘zonder beroep’. Het is niet bekend hoe hij in zijn levensonderhoud 
voorzag; hij is misschien ergens administrateur geweest. In elk geval kreeg 
hij vanaf 1965 AOW en rond 1960 heb ik ook kennis met hem gemaakt 
toen hij bij ons thuis (in Heiloo) logeerde.  Hij trouwde in april 1967 met 
Foekje van der Meulen (1899-1975), een weduwe uit Hardegarijp. Govert 
verhuisde naar een flat in Leeuwarden en later kochten zij samen een huis 
in Hardegarijp. Hij verhuurde zijn eigen huis – Hoogebuurt 70/71 - in Hol-
werd. Govert overleed in 1970 en zijn nalatenschap kwam aan Foekje ten 
goede. Na haar dood verviel het huis aan haar kinderen.

GOVERT  EGAS  UIT  HOLWERD

tijd van de wereldoorlogen

TRUI  EGAS  BEGIN  JAREN  ‘20
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KLAAS  EGAS
Klaas jr. werkte na zijn schooltijd mee in het bedrijf van Klaas sr. Hij had 
daarmee echter onvoldoende bestaansbasis om een gezin te stichten. In 
juni 1928 emigreerde hij naar Canada om zijn vleugels uit te slaan in de 
grootschalige landbouw. Hij werkte daar op de ranch van Mr. Jac. Smith 
in Nanton (Zuid-Alberta). Blijkbaar werkte daar de recessie ook door. In 
1932 keerde Klaas naar Holwerd (huis) terug, een illusie armer. Hij reisde
met het S.S. Dutchess of Atholl van de Canadian Pacific Company, 
waarschijnlijk naar Rotterdam. Hij stuurde zus Aaltje in Nes een ansicht 
met de melding dat hij thuis was gekomen, want telefoonaansluitingen 
waren toen nog schaars. Het poststempel is van 1 november 1932 te Hol-
werd, dus hij zal eind oktober zijn aangekomen. Hij werd per 1 december 
1932 in het bevolkingsregister ingeschreven.

Klaas bracht innovatie in: een in Canada gekochte graanmaaier-zelfbinder, 
de eerste grote oogstmachine van de streek, die hij importeerde en zelf 
in elkaar moest zetten. Hij werkte er ook mee als ‘loonwerker’ in opdracht 
van boeren. Later heeft Klaas de oogstmachine verkocht en ging hij in 
februari 1939 naar de Wieringermeer, waar men ook met machines uit 
Canada werkte. Hij heeft in Slootdorp gewoond, maar keerde toch weer 
terug naar Holwerd – waarschijnlijk door het uitbreken van de oorlog 
(risico van deportatie). Was dat risico in Holwerd kleiner?

Klaas heeft een ‘heimachine’ uitgevonden, met de 
motorische onderdelen van een oude T-Ford, waar-
mee in het aannemersbedrijf flink wat arbeidsloon 
kon worden uitgespaard bij het inheien van nieuwe 
dijkspalen. Bij de oude techniek werd een driepoot 
gebruikt, waarin een heiblok aan een katrol hing. Die 
moest door een groep van twaalf mannen met de 
hand worden opgetrokken (en tegelijk losgelaten).
De mannen moesten regelmatig rusten en er waren 
dus meerdere ploegen voor nodig. Klaas sr. plachtte 
bij deze arbeid ritmische liederen te zingen om de 
groep in hetzelfde tempo te houden. Met de T-Ford 
zal er meer werk per dag zijn verzet, maar met een 
minder melodisch geluid...

Ook na mei 1945 was er in elk geval nog de akker-
bouw. Het Nederlandse volk had volop behoefte aan 
goed eten. Van trouwen was geen sprake (meer). 
Vader Klaas kreeg steeds meer last van de ziekte van 
Parkinson en ook moeder Aaltje werd ziek (suiker-
ziekte), waardoor ze slechter ter been werd en ook 
steeds minder goed kon zien. Klaas jr. en Govert heb-
ben na het overlijden van vader Klaas in 1946 het 
bedrijf voortgezet. Zij woonden samen met moeder 
Aaltje in het ouderlijk huis.
Klaas jr. werd ervaren als een ‘lieve man’, die het mis-
schien niet gemakkelijk had in het regime van moe-
der en broer. In het voorjaar van 1950 is hij ernstig ziek 
geworden, waardoor hij het werk niet meer kon doen. 
Blijkbaar was er ook geen zicht op genezing, want op 
4 juni, nadat hij het bezoek van nicht Geertje van Dijk 
en haar zus vriendelijk had uitgewuifd, heeft hij een 
einde aan zijn leven gemaakt. Klaas werd wel in de 
gewijde grond van het kerkhof begraven.
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KLAAS  EGAS

HEISTELLING  BIJ  HOLWERDER  ZEEDIJK

RECHTS  HET  GRAF  VAN  KLAAS  KLAZES  EGAS



GERRIT  EGAS
Gerrit begon een relatie met plaatsgenote Pietje Stienstra (1909-1995) 
en wilde trouwen. Hij vond gelukkig – ondanks rugklachten - een be-
trekking bij het waterschap en een piepkleine huurwoning. Na 1934 
deed hij niet meer mee op vaders bedrijf. Tot hun teleurstelling kwamen 
er geen kinderen. Gerrit vulde zijn loon aan met een volkstuintje. Zijn 
arbeidsovereenkomst van 1949 noemt hem ‘dijksopziener/los arbeider’. 
Een riant inkomen zal dat toch niet hebben opgeleverd. Hoe nabij ook 
wonende, zij kwamen weinig bij Klaas en Aaltje over de vloer. Was er 
teveel gebeurd? 
Gerrit en Pytsje waren buitenkerkelijk en woonden op nummer 384 (later 
nummer 303). In de jaren ’50 konden zij een huis kopen, waarschijnlijk 
uit een erfdeel na moeder’s overlijden (1952). In 1954 verkochten zij hun 
huis met erf (2,14 are) aan Jan IJpes van Slooten, opperman te Holwerd, 
die het meteen doorverkocht aan Arie Geurtsen, slikwerker te Holwerd. 
Zelf gingen Gerrit en Pytsje (weer) huren. 

Zij woonden later in de Fonteinstraat en op Achter de Hoven 1 te Hol-
werd. Gerrit heeft tot zijn pensioen het waterschap gediend als ‘dijk-
opziener’. Hij was een opgewekte man met een brede lach en Pytsje 
een heel vriendelijke, zachtaardige vrouw. Later leed zij aan ernstige 
depressiviteit.

CORNELIS  EGAS
Cornelis (Kees) werd vernoemd naar een broer van zijn 
moeder. Dat was Cornelis Colmer (geb. 11 nov. 1869 
Nes en overl. 24 juli 1963 Schiermonnikoog), kapitein 
bij de kustwacht (tegen smokkelaars), ridder in de orde 
van Oranje Nassau, gehuwd met Lotje Visser (geb. 
11 okt. 1871 en overl. 28 april 1950). Zij kregen geen 
kinderen en hebben gepoogd Kees te adopteren en 
de zeevaartschool op Terschelling te laten volgen, 
hetgeen door Klaas en Aaltje werd geweigerd. Oom 
Cornelis is na zijn pensionering naar Schiermon-
nikoog gegaan en daar jarenlang wethouder geweest.
Kees heeft zich na de lagere school geleidelijk de 
vaardigheden eigen gemaakt, die in het bedrijf van 
vader Klaas nodig waren. Hij sloot zich in de jaren ’20 
aan bij de AJC (de jeugdafdeling van de SDAP). De 
AJC’ers deden ook mee aan de jaarlijkse 1-mei-op-
tochten van de SDAP. Hij deed veel samen met zijn 
vriend Laas Douma. Die vriendschap was levenslang.

Met het voortduren van de crisis en de terugkeer van de broers zag Kees 
voor zichzelf geen perspectief meer in vaders bedrijf. Hij ging in augus-
tus 1937 op het bedrijf van een veeboer in Avenhorn (NH) werken. In 
1938 kon hij naar de nieuwe Wieringermeer, waar ook grootschalige 
landbouw ontstond op nieuwe, moderne boerderijen. Daar kwam hij 
in contact met het gedachtengoed van de Volkshogeschool en de kans 
om via de vestiging daarvan te Bakkeveen een ruimere scholing te krij-
gen – zowel in de agrarische vakken als in maatschappij-oriëntatie. Vanaf 
1939 was hij daar cursist en kreeg zelfs de kans om de Middelbare Land-
bouwschool in Groningen te volgen, waarvan hij het diploma behaalde. 
Vervolgens trad hij toe tot de leiding van deze Volkshogeschool en hier 
leerde hij ook zijn (toekomstige) vrouw kennen: Rindertje (Rinny) Jepma 
uit Mantgum, die er hoofd van de huishouding was. 
In 1942 trad hij toe tot het leger boerenzoons/grondwerkers dat het af-
wateringssysteem van de Noordoostpolder moest graven en de kavels 
bouwrijp maken voor de komende generatie boeren. In 1943 werd Kees 
bedrijfsleider op een van de nieuwe boerderijen (de Q 29 te Marknesse).
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TROUWFOTO  KEES  EGAS  &  RINNY  JEPMA - 1942

TROUWFOTO  GERRIT  EGAS  &   PYTSJE  STIENSTRA

AJC  HOLWERD  CA. 1930  -  ONDER DE PIJL:  KEES  EGAS



H
E

R
A

L
D

IE
K

18

Begin 1946 werd hij teruggehaald naar de Volkshogeschool Allardsoog 
(hij stemde toe vanuit zijn maatschappelijk idealisme) en ging het gezin 
ook wonen in Bakkeveen, in een klein huisje in de bosrand op het terrein 
van Allardsoog. Kees en Rinny kregen vier kinderen, waarvan de eerste 
als baby stierf. De andere drie heten (in volgorde) Klaas, Lutske en Catri-

nus. De beide laatste zijn vernoemd naar beppe en pake Jepma.

Vijf jaar later volgde een verhuizing naar Heiloo in verband met de 
politieke carriere van Kees in de Partij van de Arbeid. In 1952 werd hij 
gekozen tot lid van de Tweede Kamer en bleef dat tot de verkiezingen 
van 1972, met een onderbreking in 1965/66 toen hij staatssecretaris van 
CRM was in het kabinet-Cals. Na zijn politieke pensionering heeft hij en-
kele jaren sociologie gestudeerd. Later had hij veel bestuurlijk werk in 
regionale en landelijke organisaties op het gebied van cultuur en van 
ouderenbeleid. Hij besloot zijn loopbaan als lid van de Adviesraad voor 
het Ouderenbeleid, een adviesorgaan van de regering.

GEEN  VOORTZETTING  IN  HOLWERD
De eerste Egas, die Holwerd introk, kwam van elders in Nederland. De 
voortzetting van de ‘stam’ Egas vindt eveneens elders plaats. In 1952 
overleed Aaltje Egas-Colmer en bleven in Holwerd alleen Govert en 
Gerrit over als nazaten van de oude Govert, de aannemer en winkelier. 
Govert jr. trouwde als AOW’er en vertrok ook uit Holwerd. 

Gerrit en Pytsje kregen geen kinderen en met hun overlijden in respectievelijk 1973 en 1995 was het dus afgelopen met de 
familie Egas in Holwerd. In een periode van een eeuw – 1872 tot 1973 – hebben de Egassen een bijdrage geleverd, althans een 
rol gespeeld, in de ‘mienskip’ van dit dorp aan de Waddenkust. In archieven treft men ze blijvend aan, maar mogelijk zijn er ook 
herinneringen bewaard gebleven in de hoofden van de oudere bewoners van Holwerd of in de nabije omgeving? In dat geval 
is het zelfs denkbaar, dat er in familiealbums nog oude foto’s zijn opgeborgen, waarop – naast de eigen mensen – ook een of 
meer van die Egassen zijn afgebeeld.

KEES  EGAS  HOUDT  LEZING  OVER  OUDERENBELEID  
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RECTIFICATIE  DE  SNEUPER  117 & 118
In het artikel over de familie Egas in De Sneuper 117 staan twee dingen niet goed vermeld. De heer Meindert Geertsma te 
Delfzijl was zo vriendelijk me daarop te wijzen. Ten eerste het overlijden van Aaltje Egas-Zweers (‘Moeke Egas’). Dat heeft 
feitelijk plaatsgevonden op 23 april 1926 te Hijlaard, zoals ook te zien was op haar grafsteen in Holwerd (tot die ca. 2010 is 
weggehaald). Ten tweede het verloop van de onderwijzersloopbaan van Pieter van der Zwaag, die met haar dochter Antonia 

Adriana was getrouwd. Nadere informatie uit het archief van de Leeuwarder Courant leert het volgende:
Pieter had een tijdelijke aanstelling in Holwerd, die in 1911 vast werd. Hij was een goed kaatser en won in 1912 in Oostrum de 2e 
prijs (jaarlijks tournooi?). In 1917 slaagde hij voor het examen hoofdonderwijzer en ging solliciteren. In december 1918 werd hij 
benoemd tot hoofd van de school te Munnikeburen (bij de kerk). Op 11 februari 1919 verhuisden Pieter en Anna met (schoon-)moe-
der Aaltje Egas-Zweers naar Munnikeburen, waar Aaltje bij het jonge stel inwoonde. Pieter werd per mei 1923 hoofdonderwijzer te 
Hijlaard, waar hij bovendien een (vrijzinnige) zangvereniging oprichtte. Vanaf 1933 (crisistijd) werd door de regering bezuinigd op 
o.a. de kleine scholen. Dat lot trof ook de school van Hijlaard. In 1934/35 is Pieter een jaartje op wachtgeld geweest en verhuisden 
ze naar Leeuwerikstraat 72 te Leeuwarden. In april 1935 werd hij benoemd als schoolhoofd te Warns. Na de 2e WO verhuisden ze 
naar Koudum. In maart 1950 kwam hij nog op de PvdA-lijst voor de Statenverkiezingen, maar hij moest per 1 november 1950 om 
gezondheidsredenen ontslag vragen en kreeg dat ook. Enkele weken later overleed hij. Pieter was maatschappelijk betrokken, deed 
mee in diverse verenigingen en was een ‘zeer geziene persoonlijkheid’.

Ook deel 2 heeft een reactie opgeleverd, die tot rectificatie aanleiding geeft. Op blz 16 staat een ‘zetduiveltje’: de kadastrale 
kaart is niet die van 1832, maar van 1887.
De timmerman is niet Walraven Colmer, maar Wadner Colmer. Hij was niet de zwager van Klaas Egas, maar een neef van Aaltje 

Egas-Colmer (evenals zijn broer Kees Colmer van ‘Land- en Zeezicht’). De verwarring is ontstaan door hoe mijn vader zijn herin-
neringen optekende. Dat laatste geldt ook voor de voetnoot over de ‘freules’ Van Heeckeren. Zij waren dochters van Johanna 

Bartara barones Van Heeckeren en een ‘gewone man’ ,Geert Bakker, opzichter van Rijkswaterstaat, en hadden daardoor geen 
titel. Zij verloren de titel dus niet door hun eigen huwelijk met een ‘gewone man’. Misschien is een en ander doorelkaar gaan lopen 
in mijn vaders herinnering, maar misschien is er destijds wel sprake geweest van ‘kinnesinne’ tussen de diverse Van Heeckerens.

MET  DANK  AAN
Het provinciaal archief Tresoar te Leeuwarden, het Streekarchivariaat Noordoost-Fryslan te Dokkum en Reinder Tolsma van 
de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. De Holwerder Jan van der Velde heeft mij vele (oude) afbeeldingen bezorgd en 
inzage gegeven in diverse thema ’s van zijn omvangrijke archief.  Ook het digitaal archief van de Leeuwarder Courant leverde 
informatie op. Verder maakte ik gebruik van het manuscript van Cornelis (Kees) Egas (1913-2001) met zijn levensverhaal, be-
schikbaar in het Rijksarchief te ’s Gravenhage en van informatie van twee nichtjes: Geertje Wijmenga-van Dijk en Alie Kuipers.

Lisse, april 2014
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DE  DORPSWAPENS  VAN 
door  RUDOLF  J.  BROERSMA

tekenaar Fryske Rie foar Heraldyk
HOLWERD  &  JOUSWIER

HOLWERD
Holwerd was oorspronkelijk een handelsdorp. Al in 1348 werd het dorp 
door Oostergo aangewezen als marktplaats voor de handel met Holland.  
Het symbool voor de handel is de mercuriusstaf, die daarom een plaats in 
het wapen heeft gekregen. Omdat Holwerd één van de vier (voormalige) 
kustdorpen is ( zie De Sneuper 112, Engwierum ), hebben het wapen en 
de vlag in plaats van een schuine een rechte horizontale deling gekregen. 

In het wapen is die deling uitgevoerd als schildhoofd. In dit schildhoofd 
is een zilveren wassenaar opgenomen als verwijzing naar de veerdienst 
op Ameland. De kleurstelling van het wapen is als die van de andere 
kustdorpen; goud (geel) voor land, blauw voor water. De vlag vertoont 
in grote lijnen het wapenbeeld, met weglating van de wassenaar.

JOUSWIER
Jouswier is het kleinste dorp van (Oost-)Dongeradeel en bestaat slechts 
uit een kerk op een terp(rest) en enkele boerderijen en woningen. On-
danks dat het dorp klein was, hebben er toch nog enkele states in de 
buurt gestaan zoals Eernsma en Winia. De dorpskerk was gewijd aan St. 
Petrus, die door de sleutel in het bovenste deel van het wapen wordt 
gesymboliseerd in de kleuren van het oudbisdom Utrecht en van 
Oostergo, rood en zilver.

In de kerk liggen enkele leden van de belangrijke familie Bergsma be-
graven, waarvan de grafkelder en enkele rouwborden getuigen. Als 
herinnering aan deze familie is, als pars pro toto, de kop van een van de 
varkens uit het familiewapen in het dorpswapen geplaatst. Op verzoek 
van de bevolking is deze kop uitgevoerd als die van een stoer everzwijn. 
Dat de kop in de onderste helft is geplaatst zou ook als een verwijzing 
naar de grafkelder kunnen worden gezien. De kop heeft de schildkleur 
van de latere uitvoering van het familiewapen gekregen, dat drie zwarte 
varkens op goud laat zien. Hesman geeft als wapen voor Petrus Arriens 

Bargsma drie gouden varkens op blauw, wat mogelijk de originele 
kleuren kunnen zijn geweest. Het groen is een verwijzing naar het deel 
‘wier’ in de doornam, de met gras begroeide terp. Het wapen is gedeeld 
in plaats van schuin doorsneden om de figuren beter tot hun recht te 
laten komen. Deze schuindeling is wel weer in de vlag terug te vinden, 
waar nu alleen de sleutel een plaats heeft gekregen. 

HOLWERD
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EEN  DOODGEWONE
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VELDPOST  VAN  JAN  BOUTA

TOCH  IN  UNIFORM 
Dit is de 22-jarige soldaat Jan Minnes Bouta, precies100 jaar geleden. 
Hij had niet gedacht dat hij ooit het soldatenpak zou dragen. In het Mili-
tieregister staat dat hij niet in dienst hoefde vanwege broederdienst. Zijn 
19 jaar oudere broer Eelze was immers al soldaat toen Jan te Nes geboren 
werd op 17 mei 1893. Toch werd Jan in 1915 opgeroepen voor dienst. 
Vanwege de Grote Oorlog in de omringende landen was er al Mobilisatie 
in Nederland sinds 1 augustus 1914. Dat duurde toen al meer dan een 
jaar. Er waren verse manschappen nodig voor de grensprovincies. Ook 
de mannen, die nog geen militaire opleiding gehad hadden, werden 
opgeroepen om het land te dienen. Zo kwam Jan in Waalsdorp bij Den 
Haag terecht om daar gedrild te worden tot soldaat. Vanaf dat moment 
schreef hij trouw ansichtkaarten naar zijn ouders en jongere broer in Nes. 

GEZIN  MINNE  JANS  BOUTA
Jan werd op 17 mei 1893 geboren te Nes, Westdongeradeel, Friesland. Zijn 
ouders waren Minne Jans Bouta (* Niawier 12 december 1847, + Engwie-
rum 6 november 1929) en Tjeerdtje Eelzes de Jong (* Nes 19 juni 1852, 
+ Nes 29 februari 1919). Zij trouwden te Ternaard op 29 februari 1872.
Kinderen uit dit huwelijk: 
- Dieuwke  (*1873 Nes, + 1946 Buenos Ayres) 
   1892 getrouwd in Rosario met Deen Peter Petersen;
- Eelze        (*1874 Nes,  + 1963 Engwierum)  
   1900 getrouwd (OD) met Hielkje Klaver

- Tjeerdtje  (*1876 Nes, + 1945 Kopenhagen) 
   1898 getrouwd in Rosario met Deen Ludwig Bach, 
   vanaf dat moment Mathilde geheten
- Jan          (* 1878 Nes, + 1891 Rosario)
- Martje  (* 1880 Nes, + 1891 Rosario)
- Folkert  (* 1883 Nes, + 1891 Rosario)
- Eliesebet  (* 1886 Nes, + 1891 Rosario)
- Wietze      (* 1889 Nes, + 1891 Rosario)
- Jan          (* 1893 Nes, + 1983 Leiden) 
   1919 getrouwd in Ternaard met Sypkje van der Zee

- Wietze      (* 1896 Anjum, + 1960 Hilversum) 
   1925 getrouwd in Hilversum met Willemijn Achterberg

In 1889 emigreerden zijn ouders wegens armoede met 8 kinderen naar Rosario (Argentinie). Maar daar was het allesbehalve 
‘Het Beloofde Land’. De omstandigheden waren erbarmelijk. In februari 1891 stierven de 5 jongste kinderen binnen 10 dagen 
aan cholera. In  mei 1892 kwamen zij terug in Friesland, waar de zoons Jan en Wietze geboren werden. Dochter Dieuwke bleef 
in Argentinië en trouwde daar. Dochter Tjeerdtje ging er in 1896 ook weer heen, trouwde daar en ging later de hele wereld over.

BESCHREVEN  ANSICHTKAARTEN
Zoals wij nu contact met thuis zouden onderhouden via Skype, e-mail of telefoon, zo stuurde Jan in zijn tijd beschreven 
ansichtkaarten naar zijn ouders en broer thuis. Veel van deze kaarten zijn bewaard gebleven. Op volgorde gelegd, geeft het een 
mooi beeld van het leven van een gewone Friese jongeman, die in de Eerste Wereldoorlog als soldaat ver van huis gestuurd werd. 
Aan de hand van enkele van deze kaarten zal ik een serie korte artikelen schijven voor De Sneuper. 

Verwacht geen uitzonderlijke dingen, zoals bij zijn zuster Tjeerdtje, over wie ik eerder schreef in 
‘De koffer van Mathilde’. Jan was landarbeider voor hij in dienst kwam, net als zijn vader en oudere 
broer Eelze. Zo werkte hij bijvoorbeeld in 1909, 1910 en 1912 in Stiens bij familie Vlastra. Door 
de Mobilisatie zou zijn leven wel veranderen, wat zonder deze diensttijd niet gebeurd zou zijn.

wordt vervolgd

door  HILDA BOUTA
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1915 - 1918

SOLDAAT  JAN  MINNES  BOUTA  IN  1915
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VROEGER  WERD  MEN  NIET  ZO  OUD 

ALS  TEGENWOORDIG
Dat men vroeger niet zo oud werd als tegenwoordig 
is een feit. Althans dat beweren de deskundigen van 
de Academie van de Straat. Wetenschappelijk ver-
antwoord is het niet, maar om na te gaan of de stel-
ling ‘vroeger werd men niet zo oud als tegenwoordig’ 
van toepassing is op de armen die steun kregen van 
de diaconie van de Nederlands hervormde kerk van 
Dokkum werden de gealimenteerden genomen die 
voldeden aan de volgende eisen: 
- Gealimenteerd door de Ned. herv. kerk van Dokkum 
- In de periode 1795-1856.
- Alleen die personen waarvoor de diaconie [deels] 
  de begrafeniskosten betaalde.

DE  ARMSTEN  VAN  DE  ARMEN
Het betreft dus de groep die zo arm was dat de nabestaanden de be-
grafenis en alle daarbij horende kosten niet [geheel] konden betalen. De 
armsten van de armen dus. Totaal gaat het om een groep van 218 per-
sonen. Van 29 personen kon de juiste leeftijd bij overlijden niet worden 
vast gesteld, zelfs niet bij benadering. Het is daarom ook niet duidelijk wat 
de invloed van deze groep van circa13% is op de andere resultaten. 16 
personen overleden tussen 0 - 10 jaar oud, 13 personen tussen de 10 - 
20 jaar oud, enzovoort. Onder deze armen waren velen die tot armoede 
waren vervallen. Als voorbeeld het volgende echtpaar:

Scheepstimmerman Bartel Sjoerds Schuitinga trouwde in 1788 met 
Hiltje Hermanus Brink. In 1803 kopen ze in Dokkum van meester tim-
merman Eelke Johannes voor 165-0-0 carolusgulden een woning aan de 
Stenendam [Kad 753 en A754. Huidige adres Stenendam 9]. Ze zullen er 
lang wonen. Het Registre civique spreekt van een ‘constructeur de vais-
seaux’, scheepsbouwer op de Lageweg nr. D152. Dit kan niet goed zijn 
want de Lageweg is in Wijk C. Waarschijnlijk was hij scheepsbouwer op de 
werf in wijk C aan het Kleindiep. 
In 1821 verkopen ze hun huis aan winkelier Bote Smits voor f 300,- en 
verhuizen naar de overkant van de weg [Kad 746. Huidige adres Stenen-
dam 8]  In deze woning overlijdt de timmerknecht Bartel Sjoerds. Wedu-
we Hiltje Harmanus Brink overlijdt in 1838, 81 jaar oud in een huisje van 
het Weeshuis aan de Markt. Het afleggen van haar lichaam kostte f  0,20. 

BRONNEN
Diaconie herv kerk Dokkum Inv. 0160 en DTB boeken
Overlijdensregisters Dokkum
Dokkum in kadastraal perspectief van E. Smits Azn. en E. Smits Fazn.
Notarieel Inv 28014.  Rep nr  101
Koopbr Inv nr 218.  1-58
Registre civique Dokkum
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FAMILIE  SCHUITINGA
DIACONIEREKENINGEN  

door  PIET  DE  HAAN
            

In de diaconierekeningen van hervormd Dokkum [1795-1856] of hervormd Holwerd [1748-1900] worden families genoemd 
die opvallen door de frequentie of aard van de aan hen verleende steun. In dit artikel geen afgeronde genealogie, maar met 
behulp van aanvullingen uit andere bronnen: Hoe verging het deze bijzondere familie Schuitinga?  

DETAIL  KAART  SMEDEMA - 1788
RECHTS  VERTIKAAL  DE  VLASSTRAAT  RICHTING  DE  ZIJL

HET BOVENSTE PAND  (A)  WONING  STENENDAM  8  
BENEDEN  (B) STENENDAM  9
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GRAFIEK  LEEFTIJD  VAN  OVERLIJDEN  VAN 
PERSONEN  WAARVOOR  DIACONIE  BEGRAFENISKOSTEN  BETAALDE
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IN  DANTUMADIEL

BIJZONDERE  GRAFMONUMENTEN
Door mijn werk als Adviseur Gedenkstenen kom ik veel op begraaf-
plaatsen in Friesland en daarbuiten. Op een gegeven moment ont-
dek je op de verschillendebegraafplaatsen naast de ‘standaard’ graven 
opvallende en soms indrukwekkende grafmonumenten. Vooral de 
oude grafstenen met de prachtige, verheven, handgehakte letters en 
de veelal indrukwekkende kopstukken doen mij soms even stil staan; 
dan kom ik tot de conclusie dat dit toch wel de mooiste grafmonu-
menten zijn: Belgisch hardsteen, soms met zuiltjes, sokkel, kettingen en 
cyclopen/flagstone vloeren en heel soms ligt er een graftrommel voor. 
De inhoud van deze trommels is zeer divers. Dit raakte mij bijzonder. 

Op de begraafplaats van Terherne vond ik maar liefst 5 graftrommels en 
dat is voor zo’n kleine begraafplaats opvallend veel. Ik besloot om eens 
uit te zoeken hoeveel graftrommels er eigenlijk in mijn eigen gemeente 
Dantumadiel aanwezig waren en zodoende heb ik alle onderstaande 
begraafplaatsen bezocht, op zoek naar graftrommels.
Het resultaat is opvallend, zoals uit onderstaande alfabetische lijst van 
begraafplaatsen blijkt: Akkerwoude (kerk) 0; Broeksterwoude (alg) 0; 
Damwoude (alg) 0; Dantumawoude (kerk) 0; Driesum (kerk) 0; Driesum 

(alg) 0; Murmerwoude (kerk) 0; Rinsumageest (kerk) 3; Roodkerk (kerk) 0; Sijbrandahuis (kerk) 0; Veenwouden (kerk) 1; Veen-
wouden (alg) 0; Wouterswoude (kerk) 0; Zwaagwesteinde (kerk) 5; Zwaagwesteinde (alg) 0. Omdat Burdaard en Janum voor de 
gemeentelijke herindeling ook tot de gemeente Dantumadiel behoorden en graftrommels vooral uit een periode van voor de 
herindeling zijn, heb ik ook deze nog even bezocht. Dit geeft het volgende resultaat: Burdaard (kerk) 0; Burdaard (alg) 1; Janum 
(kerk) 0. Totaal aantal graftrommels in Dantumadiel 10.

WAT  ZIJN  GRAFTROMMELS?
Op de website van de Stichting Dodenakkers  www.dodenakkers.nl  zegt men het volgende hierover:
‘Een graftrommel  heeft een voornamelijk ovaal- of ronde vorm en wordt aan de voorzijde afgesloten door glas. Meestal zijn de 
trommels gemaakt van zink of blik, maar ook andere metalen komen voor. In de trommels is in de meeste gevallen een krans met 
kunstbloemen en –bladen geplaatst. Over de krans is vaak een wens aangebracht met behulp van aluminium letters die vastgezet 
zijn op een band. De trommels worden geplaatst op of bij grafmonumenten of fungeren zelfstandig als grafaanduiding. Terwijl 
bloemenkransen al eeuwen werden gebruikt, verscheen de graftrommel pas in de tweede helft van de 19e eeuw. Voor de Tweede 
Wereldoorlog bereikte het gebruik van de graftrommel zijn hoogtepunt. Daarna werden veel minder graftrommels geplaatst, terwijl 
juist toen ook veel trommels werden opgeruimd. In Nederland komen nog ongeveer 975 tot 1000 graftrommels voor, verspreid over 
het hele land. Door allerlei acties komt de graftrommel weer meer in het nieuws. Oude graftrommels worden steeds vaker gerestau-
reerd en er verschijnen zelfs weer geheel nieuwe graftrommels. Ook bekend onder de namen kransdoos, kranstrommel of grafdoos.’

De eerste graftrommels van Nederland dateren van 
rond 1880. Helaas hadden de graftrommels geen 
lange levensduur. Het dunne vensterglas dat werd 
gebruikt, ging snel kapot en vocht tastte de spullen 
in de trommels dan snel aan. 

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er weinig 
graftrommels meer bij. In sommige gemeenten 
werd de plaatsing van graftrommels zelfs verboden. 
Op Nederlandse begraafplaatsen zijn er naar schat-
ting 25.000 aanwezig geweest. In Noord-Nederland 
kwamen de meeste graftrommels voor. De trom-
mels werden vaak ambachtelijk vervaardigd door 
een blikslager, koperslager of smid.

GRAFTROMMELS
door  KOR  POSTMA
            

GRAFTROMMEL  OP  BEGRAAFPLAATS  BURDAARD

GRAFTROMMEL  RINSUMAGEAST
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SYMBOLIEK  IN  GRAFTROMMELS
Graftrommels zijn gemiddeld 20 centimeter hoog en hebben een 
doorsnede die kan variëren van 10 tot 120 centimeter. In bijna alle 
graftrommels van destijds liggen kunstbloemen. Vaak komen kransen 
van metaal voor in klimop- of druivenbladmotief met daarbij porseleinen 
bloemen. Dat zijn meestal rozen, vergeet-mij-nieten of lelies, maar ook 
aronskelken komen voor. Ook komt men wel graftrommels tegen met 
daarin een krans van echte takken. Deze zijn uiteraard goed herkenbaar 
doordat ze meestal verdord en bruin zijn geworden. Blaadjes of bloemen 
van andere materialen, zoals stof, papier of zelfs kraaltjes zijn ook bekend. 

De krans verwijst naar de oneindigheid: begin en einde die steeds weer 
in elkaar overvloeien. Een krans van groenblijvende bladeren, vaak lau-
rier, wordt een lauwerkrans genoemd en staat voor onvergankelijkheid 
en eeuwig leven, roem en eerbetoon. Het lelietje-van-dalen staat sym-
bool voor Christus als brenger van het heil en het evangelie. De lelie is 
het symbool van Maria en staat voor zuiverheid en maagdelijkheid. De 
aartsengel  Gabriël wordt meestal afgebeeld met een lelie. Daarnaast is 
de lelie ook symbool van christelijke barmhartigheid. In de christelijke 
symboliek verwijst een roos naar Maria en het lijden van Christus. Tegen-
woordig verwijst de roos naar liefde en vergankelijkheid.
Graftrommels werden vaak voorzien van een ‘groet’ van familie, vrienden, vereniging of bedrijf. Zo staan er op een graf van een le-
raar drie graftrommels: één van de school, één van de muziekvereniging en één van het elektriciteitsbedrijf, waar hij ook werkte.

WAAROM  VERDWENEN GRAFTROMMELS NA  1945?
Hier is een aantal oorzaken voor, zoals de voorschriften en verboden rondom de begraafplaatsen. De beheerders streefden 
naar orde en eenvoud rondom de graven. De versiering rond de graven, zoals de graftrommel, vond men rommelig en zo 
werden de begraafplaatsen saaie en uniforme plekken. Ook stonden losse zaken, zoals hekwerken, graftrommels en beplanting 
het werk op een begraafplaats, dat steeds vaker machinaal gebeurde, in de weg. Graftrommels gingen kapot door het maai-
werk, door stoten of opspattende steentjes. Bovendien had na de oorlog een ieder zijn geld hard nodig voor de wederopbouw 
en was er gewoonweg geen geld meer voor een graftrommel. In die tijd was er ook minder belangstelling voor alles wat met 
de dood en rituelen rond een uitvaart te maken had. 

GRAFTROMMELS  IN  FRIESLAND
De provincie Friesland telt op dit moment verre weg de meeste graftrommels en de provincie Utrecht de minste. Hieronder 
een overzicht per provincie: Friesland 274, Gelderland 171, Groningen 149, Drenthe 131, Overijssel 103, Noord-Holland 48, Zuid-
Holland 32, Zeeland 24, Brabant 22, Limburg 15 en Utrecht slechts 5 graftrommels.

Ook is het opvallend dat er in Friesland verschil-
lende gemeenten zijn waar weinig graftrom-
mels voorkomen en gemeenten waar juist veel 
graftrommels aanwezig zijn. Zo vinden we in de 
gemeente Heerenveen 74 graftrommels, verspreid 
over diverse begraafplaatsen, en in de gemeente 
Leeuwarden 61 graftrommels, eveneens verspreid 
over diverse begraafplaatsen.
In de gemeente Leeuwarden vinden we de meeste 
graftrommels op de Noorderbegraafplaats; 30 stuks, 
waarvan de kwaliteit soms zeer slecht is en soms nog 
redelijk goed. Deze zijn inmiddels allemaal officieel 
aangemerkt als ‘waardevol’ en daarmee veilig gesteld 
voor de toekomst. De gemeente Leeuwarden heeft 
namelijk met een in 2010 opgestelde lijst ‘waarde-
volle monumenten’ uitgesproken dat zij graftrom-
mels, zodra rechthebbenden afstand doen van 
graven waarop zo’n trommel staat, wil conserveren.

tijd van de wereldoorlogen

GRAFTROMMEL  DE  WESTEREEN

GRAFTROMMEL  OP  BEGRAAFPLAATS  FEANWÂLDEN

FO
TO

:  
 K

O
R 

 P
O

ST
M

A

FO
TO

:  
 K

O
R 

 P
O

ST
M

A



GRAFTROMMELS  NU
Ook heden ten dage kan men weer graftrommels 
bestellen. Onder andere een bedrijf in Barneveld 
levert ze in een nieuwe vormgeving zoals rond, 
ovaal, vierkant, rechthoekig, zes en achthoekig,  
kruisvormige en hartvormige. In de trommel  kun-
nen foto’s, bloemen en andere tastbare herinner-
ingen aan de overledene op een veilige en mooie 
manier bij het graf geplaatst worden. Bijvoorbeeld 
een lievelingsknuffel van een kind of een voorwerp 
van een bijzondere hobby of beroep.

Indien u meer wilt weten over graftrommels kunt 
u dit nalezen in het boek  ‘Graftrommels en (kunst) 
grafkransen in Nederland’, geschreven door Leon 

Bok en Evert Jan Halkus ( uitgegeven in 2013 door 
de Stichting Dodenakkers).

Ik hoop dat we deze blijvende en voortdurende 
herinneringen weer meer op de Friese en Neder-
landse begraafplaatsen mogen aantreffen en dat 
bovenstaand verhaal u weer eens mag inspireren 
een begraafplaats te bezoeken.
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GRAFTROMMELS  OP  BEGRAAFPLAATS  RINSUMAGEAST

GRAFTROMMELS  OP  BEGRAAFPLAATS  DE  WESTEREEN

INVENTARISATIE  GRAFTROMMELS
Naar aanleiding van dit artikel is het misschien een idee om een inventarisatie te maken van de graftrommels op de 
begraafplaatsen in dorpen in de andere gemeenten van Noordoost-Friesland. Kor Postma heeft een lijstje gemaakt van 
gemeenten met aantallen graftrommels per gemeente (volgens hem niet helemaal compleet). In alfabetische volgorde:
Gemeente Achtkarspelen 12 graftrommels, Ameland 4, Dongeradeel 3, Ferwerderadeel 1, Harlingen 9, Het Bildt 1, 
Kollumerland  9, Leeuwarden  61, Leeuwarderadeel  5, Opsterland  19, Smallingerland  2, Terschelling  3, Tietjerksteradeel  9
en Vlieland 2. In de provincie Groningen: De Marne 10, Grootegast 5, Zuidhorn 9.

Het zou aardig zijn om te weten in welk dorp en op welke begraafplaats ze staan. Komt u er één tegen, stuurt u de ge-
gevens (eventueel met foto) naar  Als er veel respons is, kunnen we dat weer publiceren in De Sneuper 
of op de site bij de indexen.

GRAFTROMMEL  RINSUMAGEAST
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SILVEREN  VEUGELTIE  KNOPEN
Al jierren bin ik dwaande om alle koaikers en einekoaien yn Fryslân te beskriuwen. Sa kaam ik yn it ferline ris in boedelbeskriu-
wing tsjin út 1737 fan de ferstoarne koaiker Steffen Sybrens te Gytsjerk. Syn koai bestiet noch as Buismankoai ûnder Gytsjerk en 
is fan It Fryske Gea. Yn de boedel wurde de klean fan de koaiker beskreaun, sa as ‘een roodlakens mans hembrok waar aan [een] 
en twintig platte ronde silveren veugeltie knopen, een blauwe dito, waar aan agt en twintig platte ronde rooskes silveren knopen’.

Mar wat binne ‘silveren veugeltie knopen’ ? Dat hat 
efkes duorre foar ik dêr foarbylden fan ûnder eagen 
krige. It giet om âlde antike sulveren knopen sa’t dy 
yn musea te sjen binne of noch wol op feilingen te 
keap komme kinne. Ik bin der efter kommen dat der 
in hiele protte antike sulveren knopen binne mei 
hynders en boeren, de saneamde ruterknopen, mar 
knopen mei fûgels binne der in stik minder. Sa kaam 
ik okkerdeis in sulveren hingsel op in feiling tsjin dy’t 
gearstald wie út antike fûgeltsjeknopen. Ik haw dizze 
knopen mar kocht, want dan koene dizze fûgels my 
net oer it net fleane.

It hingsel bestiet út alve platte rûne sulveren knopen mei in fûgeltsje der op. De middelste knoop is makke troch de Dokkumer 
sulversmid Hendrik Berends Ronner (berne 1719 en ferstoarn 1781) en hat op de efterside it merk fan de master ‘HR’. Net alle 
knopen hawwe merkjes mar dizze wol.
Dan sitte der yn it hingsel ek noch fjouwer knopen mei it merk ‘HM’. De fûgeltsjes binne wakker lyk oan dy fan Ronner. ‘HM’ stiet 
foar de Kollumer sulversmid Hylke Martens (berne 1721 en ferstoarn 1796). It hingels hat dus 18e-ieuske knopen en sa krije wy 
in byld fan de âldens fan dizze knopen. It is aardich om te sjen dat beide sulversmidden deselde fûgeltsjes makke ha.
It hingsel sels hat in kantoarmerk, in Minervaholle, en it jierletter fan 1866. Doe is it hingsel sa ynelkoar setten. It merk fan dizze 
sulversmid stiet der net by. 

MUSEUM  DOKKUM
Fansels wie ik benijd of it Museum Dokkum ek 
fûgeltsjesknopen fan de Dokkumer sulversmid Ron-
ner yn besit hat. Direkteur-konservator Ihno Dragt 

berjochtte my dat dat net it gefal is. Wol hawwe se 
dêr acht fûgeltsjeknopen fan oare sulversmidden út 
de perioade 1750-1825. Dy knopen lykje der wol op 
mar binne krekt efkes oars.
Oan de ein fan dit ferhaal wol ik sulversaakkundige J. 

Schipper betankje foar it op namme bringen fan de 
merken op de knopen. 
En no mar útsjen nei âldere fûgeltsjeknopen út de 
tiid fan koaiker Steffen Sybrens.
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SAMENVATTING
In het stuk ‘Fûgeltsjeknopen, ferwurke ta in hingsel’ vestigt Gerard Mast de aandacht op het bestaan van antieke zilveren 
knopen waarop als versiering een vogel is afgebeeld. Bijzonder is dat in 1737 dergelijke knopen al genoemd worden in de 
boedelbeschrijving van de overleden kooiker Steffen Sybrens uit Giekerk. Onlangs kwam op een veiling een hengsel te koop 
dat samengesteld is uit dergelijke knopen. Dit hengsel voor een schaaltje is in 1866 gemaakt van 18e-eeuwse knopen met 
daarop vogels. Bij nadere bestudering blijkt dat de gebruikte zilveren knopen gemaakt zijn door de Dokkumer zilversmid 
Hendrik Berends Ronner (* 1719 † 1781) en door de Kollumer zilversmid Hylke Martens (* 1721 † 1796).
Het Museum Dokkum beschikt wel over antieke zilveren knopen met vergelijkbare afbeeldingen maar een dergelijke knoop 
van de Dokkumer zilversmid Ronner was onbekend. Nu moeten we eens uitkijken naar knopen met vogels uit de tijd van 
kooiker Steffen Sybrens of nog ouder.
Zilverdeskundige J. Schipper wordt bedankt voor het op-naam-brengen van merken op de beschreven knopen. 
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SULVEREN  HINGSEL  MEI  FÛGELTSJEKNOPEN  - 1866

FERWURKE  TA  IN  HINGSEL
FÛGELTSJEKNOPEN,  

door  GERARD  MAST
            

FÛGELTSJEKNOOP  MEI  MERK  ‘HR’DETAIL  FÛGELTSJEKNOOP 
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FRIESE  LOVE STORY
door  WIBO  BOSWIJK
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UIT  DE  17E  EEUW

Bedroefd u nu met recht 
ghy welgemoede Friesen,
Want d’ hooghste hovaerdy, 
de schoonheyd, het çieraet,
De peerle van u land,  die sult ghy nu verliesen,
Kom sietse noch eens na, nu sy te schepe gaet.

PORTRET  ‘UNKNOWN  YOUNG  LADY’
Onlangs, bij het zoeken langs veilingsites, kwam ik 
bij een handelaar in Engeland een portret van een 
onbekende 17-jarige jongedame uit 1611 tegen. 
De alliantiewapens op het portret maakten al gauw 
duidelijk dat het om Lisck van Eysinga ging. De 
wapens zijn van haar ouders Aede van Eysinga en 
Foeck van Eelsma. 

Volgens de literatuur is ze geboren in Oenkerk op 
25 maart 1595, maar volgens dit portret in 1594. 
Aangezien zij op 26 mei 1609 in Leeuwarden trouw-
de met Hessel van Meckema uit Kollum, is de leeftijd 
van 15 jaar wat aannemelijker dan 14 jaar, zoals voor-
heen werd aangenomen. Desalniettemin een kind 
nog; niet ongebruikelijk bij adellijke allianties. Na hun 
huwelijk zijn zij gaan wonen op Nieuw-Meckema 
State in Kollum.

Lisck van Eysinga is ooit in drie gedichten van Jan Jansz Starter in zijn 
Friesche Lusthof van 1621 hoogdravend bezongen als het symbool van 
Friese schoonheid, intellect en deugd. 
In 1941 heeft Simke Kloosterman eveneens een ballade in het Fries aan 
haar gewijd.

Nu, ‘t sy Vrou, of Godin, of wat het wesen mach,

Ick sweer by al de Goon, dat ick noyt schoonder sagh.

Haer blond gekruyfde hayr mocht ‘t goud gelycken,

Dat self de Son daer voor in glans sou moeten wycken,

Om schoon Helenae wil is dapper veel geschied,

Maer dat sy dees Godin geleeck, geloof ick niet,

Haer voorhoofd hoogh en breed, so braef en uytgelesen,

Dat het een Silv’ren Bergh scheen duydelyck te wesen.

Twee oogen als een Git of Diamanten fyn

Haer teysterden in ‘t hooft gelyck een Sonnen-schyn,

Die wist sy na haer wil, dan lodderlyck te swieren,

Dan met een fier gelaet heel deftigh weer te stieren.

Haer wesen Prinçelyck was soo vol Majesteyts,

Dat ick noyt in een Vrou sagh soo veel deftigheyds,

Op haer sneeu witte vel, heel lieffelijck te blosen

Stonden haer wangetjens gelijck twee roode Rosen,

Haer kin, niet uyterlijck, maer maet’lijck breed en rond

Verçierde met een kloof haer welgestelde mond.

Haer lipkens als een kars, heel lodderlijck omranden,

Den kleynen silv’ren boogh van haer yvooren tanden.

Ach, haer albast’ren hals, daar sneeu en Cristalijn

Veel minder noch als niet in held’righeyt by zijn, 

Haer schoonheyd beelden uyt, soo haest sy maer eens lachten,

Het welck ick duyd’lijck sagh als ‘k op haer gordel achten,

Haer borstjens hard en rond veel blancker als yvoor

Daer schenen met een glans die blaeuwe aderen door.

Wat wil ick veel haer le’en van stuck tot stuck beschryven,

Ick sou de gantsche dagh daar me wel besich blyven,  

En rechten noch niet uyt. Om haer te prysen recht

Is myn begryp te kleyn, en myn verstand te slecht,

LISCK  VAN  EYSINGA

JAN  JANSZ  STARTER
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GRAFZERK   HESSEL  VAN  MECKEMA  IN  KOLLUM

Hic jacet immiti prostratus Meccama fato:
mens tamen aetereas libera carpit opes.
Nobilitas, virtus, thalami sors ampla , juventa
praecipitem lethi non tenuere gradum.

Vertaling (door Joke Gehlen-Springorum):
Hier ligt Meccama, geveld door het wrede lot,
maar zijn vrije geest geniet van de hemelse schatten.
Zijn adellijke inborst, zijn deugdzaamheid, 
zijn prachtige huwelijk en zijn jonge leeftijd
hebben de snelle tred van de dood 
niet tegengehouden.

ONDERTEKENING VAN DE SCHIKKING TUSSEN LISCK EN HAAR 

SCHOONZUSTER LUTS VAN MECKEMA DOOR LISCK, HAAR VADER 

AEDE VAN EYSINGA EN ZWAGER DOUWE VAN AYLVA. 

LUTS TEKENT PAS EEN WEEK LATER IN AANWEZIGHEID VAN DE 

GRIETMAN VAN DANTUMADEEL EN DE SECRETARIS VAN DOKKUM. 

WILDEN DE SCHOONZUSSEN NIET GEZAMENLIJK ONDERTEKENEN?

tijd van regenten en vorsten

EYSINGA  STATE  BIJ  OENKERK - 1723
BEIDE  ONSE  VOLLE  VERSTAND  WEL  

HEBBENDE
Een jaar na het schilderen van het portret, op 11 sep-
tember 1612 maken Hessel en Lisck hun gezamen-
lijk testament op. Hessel is dan ‘cranck ende swack 
van lichaeme’, Lisck ‘redelijken gesunt, nochtans 
beide onse volle verstand wel hebbende.’  Zes dagen 
later, op 17 september, overlijdt Hessel op 26-jarige 
leeftijd. Lisck is dan een weduwe van 18 jaar. 

In dit testament benoemt Hessel zijn zuster Luts en 
Lisck haar ouders  tot enige erfgenaam. Daarnaast 
zit er een langstlevende clausule in en Lisck krijgt 
het vruchtgebruik van al zijn goederen. 
Dit geeft na het overlijden van Hessel enige wrijving 
bij Hessels zuster Luts ‘met concent van’ haar man 
Douwe van Aylva. 

Dit geschil wordt op 12 februari 1614 niet ontvan-
kelijk verklaard door het Hof van Friesland en op 16 
oktober 1614 minnelijk geschikt. Luts en haar man 
Douwe van Aylva krijgen oud-Meckema State en 
Lisck het kasteel of Nieuw Meckema in Kollum.

NIEUW  MECKAMA  STATE  BIJ  KOLLUM - 1723
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BIJZONDER  TESTAMENT
Het testament van Lisck uit 1623 heeft nog een paar eigenaardige clausules. In eerste instantie lijkt het bedoeld om onenigheid 
tussen haar broers en tussen haar familie en die van Erik Brahe te voorkomen.
Zij probeert met haar vermogen het verschil in bedeling tussen haar broers uit de aanstaande erfenis van grootmoeder Riem 

van Galama (1535-1625, wed. Frans van Eysinga) gelijk te trekken en ook eventuele verschillen door haar moeders testament 
te niet te doen. Broer Siuck krijgt Papma State bij Weidum en broer Ritske Meckema State in Kollum. Hiervoor moeten zij de 
andere broers afkopen uit haar nalatenschap.
Haar oudste broer Siuck had zijn eerst geboorterecht verspeeld met zijn gedrag als student in Leiden. Zijn vader had hem bijna 
geheel onterft, maar hoopte in zijn testament d.d. 4 april 1619 op beterschap, ‘op hopinge dat hij eenmael deur Godts genade 
sall mogen bekeerden ende bedencken.’ Eijsinga State in Oenkerk kreeg hij in ieder geval niet. Verder was hij gekort voor alle 
schulden die hij in Leiden en elders had gemaakt en die zijn vader had moeten aflossen. Lisck was het kennelijk niet eens met 
deze gang van zaken of vond dat hij inmiddels zijn leven gebeterd had.

Maar verder ordonneert zij haar erfgenamen naast haar graf een epitaaf tegen de muur te plaatsen met de wapens van niet 
alleen haar kwartieren, maar ook van ‘wijlen Hessel van Meckmans mijn overleden wellieven mans.’
Bijzonder is ook dat zij voor haar broers Frans en Jelte een bonus uitlooft, haar gehele inboedel in Friesland plus duizend goud-
gulden, als zij één van hun kinderen Hessel en één Lisck noemen. Hessel naar haar ‘seer weerde overledenen man.’ Voor zover 
na te gaan is er geen Hessel bij haar broers gekomen. Jelte stierf kinderloos. Frans kreeg wel een dochter die hij Lisck noemde. 
Deze Lisck van Eysinga trouwt later met een zoon van de zuster van Hessel, Sippe of Scipio Meckema van Aylva.
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DETAIL  TESTAMENT  LISCK  VAN  EYSINGA - 1623

KASTEEL  KNUDSTORP (LINKS)  EN  LANDGOED  BREGENTVED

IK  WIER  SA  LOKKICH  BY  JIMM
Vier jaar later hertrouwt Lisck in Leeuwarden met de 36-jarige Deense kapitein in Hollandse dienst, Erik Steensen Brahe (Næsby 
1580 - Næstved 1631). Lisck is dan 22 jaar. Erik is zoon van de Deense diplomaat Steen Ottesen Brahe en Brigitte Ottesdatter 

Rosenkrantz. Voor dit huwelijk is het eerste gedicht van Starter geschreven. Later, als ze naar Denemarken vertrekken, dicht 
Starter een tweede en bij een terugkomst uit Denemarken een derde gedicht. 
Na het overlijden van zijn vader in 1619, wordt Erik Brahe heer van Knudstrup en Bregentved en zijn ze naar Denemarken 
verhuisd. Lisck komt dan in de hoogste kringen van Denemarken terecht. Zo verkeerde ze regelmatig aan het Deense hof. Het 
kasteel Bregentved ligt op Sjæland ten zuiden van Kopenhagen en Knudstorp in Skåne, tegenwoordig Zuid-Zweden. Vooral 
het eerste in grootte niet te vergelijken met Meckema-  of Eijsinga State.

Maar of ze gelukkig was met alle rijkdom en status, valt te betwijfelen. 
Ook het tweede huwelijk blijft kinderloos. Duidelijk wordt het gemis 
naar Friesland én het gemis van Hessel als zij op 16 augustus 1623 een 
laatste testament op laat maken, waarin zij bepaalt dat zij bij Hessel in de 
kerk van Kollum begraven wil worden: ‘...so ick in Denemarcken geraeck 
moghte t’ overlijden mijne erfgenamen van daer alhier in t’ land mijn 
lichaem sullen doen brengen tot Collum int’ graff van wilen mijn lieven 
man Hessel van Meckmans’. 
In de 20ste eeuw wat romantischer verwoord door Simke Kloosterman: 
’k Wol brocht wirde wer nei Fryslân seit hja mei swakke stim
En klaei mýn it griensiden breidskleid, ik wier sa lokkich by jimm.’

Op 5 november 1624 overlijdt zij in Denemarken, nog maar 30 jaar oud. 
Waarschijnlijk in Bregentved, aangezien Erik Knudstorp al in 1620 aan 
zijn broer Jörgen verkoopt. Bregentved wordt pas in 1630 aan zijn an-
dere broer verkocht.SCHOONVADER  EN  STIEF-SCHOONMOEDER  BRAHE - 1610
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TOT  GEHEUGHENISSE  VAN  MIJ
Jr. Erik Brahe mag al haar goederen in Denemarken 
behouden ‘tot geheughenisse van mij.’ Hij wordt 
verder ‘voirnoemde Brahe’ genoemd zonder enige 
toevoeging van waardering zoals telkens bij Hessel. 
Haar erfgenamen mogen geen aanspraken maken 
op Brahe en hem ook niet ‘molesteren’ of lastigval-
len. Brahe daarentegen moet haar erfgenamen vrij-
waren van schulden buiten Friesland.
Het testament is opgemaakt in aanwezigheid van 
‘zeven erentfeste, eersame en seer discrete mannen’ 
die bijeen geroepen zijn door haar broer Ritske. Het 
lijkt erop dat het testament oorspronkelijk alleen bij 
broer Ritske bekend was. 

Het geeft meer en meer het gevoel dat haar hele 
huwelijk met Erik Brahe door haar ouders geënga-
geerd is en dat zij met haar verdriet bij haar broers 
niet hoefde aan te kloppen. Alleen de 20-jarige Ritske 
heeft zij in vertrouwen genomen. Hiervoor krijgt hij 
waarschijnlijk ook de 1000 goudguldens die hem 
worden toegezegd als hij zijn studie afmaakt.

SOMETHING IS ROTTEN IN THE STATE OF DENMARK
Het grootse huwelijk met de gedichten van Starter waren kennelijk bedoeld als upgrade van de familie van Eysinga. Het uit-
blijven van nageslacht zal een domper op de feestvreugde zijn geweest. En kennelijk verwachte Lisck dat ook niet meer na 
haar terugkeer naar Denemarken, want in tegenstelling tot haar testament met Hessel wordt de kans op eigen kinderen als 
erven niet genoemd.
Wat ook opvalt, is dat iemand van 29 jaar, volgens eigen verklaring ‘gesont en van goeden doene’ en ‘gesont en verstandich 
bevonden’  is door de getuigen, zo’n testament laat opmaken voordat zij weer naar Denemarken vertrekt. Had zij iets te vrezen?

Zit er toch iets in het verhaal dat Simke Kloosterman 
heeft verdicht in haar ballade? Zou zij vergiftigd zijn?
Een oom van Erik, de bekende astronoom Tycho 

Brahe, was in 1601 in Praag vergiftigd met een kwik-
zout. De opgraving van zijn resten in 2010 hebben 
dit aangetoond. Detail: de moordenaar zou een verre 
Zweedse achterneef zijn geweest, die ook Erik Brahe 
heette en in opdracht van de Deense koning handel-
de. Dit verhaal zou William Shakespeare geïnspireerd 
hebben voor zijn Deense koningsdrama Hamlet, waa-
rin een van de bekendste regels is:  ‘There is something 
rotten in the state of Denmark.’ 
Ook dat Lisck direct na het vaststellen van het testa-
ment overgaat tot het uitkeren van het legaat aan 
haar nicht His van Dyxtra (d.v. Sicke Ritsckes Dyxtra 
en Frouck van Galama), geeft al aan dat zij niet ver-
wachtte ooit nog levend in Friesland terug te komen.

TEKENING  UIT  1616  DOOR  ERIK  BRAHE VAN  ZIJN  IN  1615  
OVERLEDEN  OOM  KNUD  IN  ALBUM  AMICORUM  BERNARDUS 
PALUDANUS

BRON:  KONINKLIJKE  BIBLIOTHEEK

ONDERTEKENING  VAN  TESTAMENT  IN  1623;  LISCK  TEKENT  ALS  LUCIA  EIJSINGHA
DE  GETUIGEN  WAREN:  FETSE  SIMONS,  JAN  MARTENS,  HOOFDDIAKEN  JELLE  CLAESSENS, 
STADSSTEENHOUWER  JOCHEM  NITTERS,  GAETZE  TJERCKS  OLYSLAGER,  NOTARIS  PIERUM 
S.  FETZONIS  EN  DOMINEE  BERNARDUS  SCHOTANUS.                   ( TRESOAR  344 - 730 )

DETAIL  BEGRAFENISWENS  LISCK  IN  TESTAMENT  UIT  1623
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BEGRAVEN  IN  KOLLUM?
Volgens de overlevering wordt haar lichaam gebal-
semd en pas na de winter in het volgend jaar in Kol-
lum bijgezet. Vreemd is dat haar naam nergens op 
de steen is bijgebeiteld. Op de grafsteen van Hes-
sel is aan twee zijden nog plaats voor een andere 
naam... Of kon dat niet door haar tweede huwelijk? 
Diende daarvoor uitsluitend het epitaaf wat zij aan 
de muur gesteld wilde hebben? In de literatuur gaat 
men ervan uit dat Liscks lichaam na haar overlijden 
inderdaad naar Kollum is teruggevoerd en daar bij 
Hessel begraven is. Aantekeningen hierover uit die 
tijd heb ik niet gevonden.

Op 1 september 1768 heeft de toenmalige eigenaar 
van Meckema State, Duco Martena van Burmania, 
de grafkelder verkocht aan de in Indië rijk gewor-
den VOC-dienaar Eyso de Wendt. Nadat Eyso op 1 
maart 1780 was overleden, is de grafkelder geopend 
en trof men het gebalsemde lichaam van Lisck aan 
en heeft men de ‘koffer’ verplaatst. Binnen of buiten 
de kerk is niet duidelijk. Van Hessel zal toen niet veel 
meer over zijn geweest. 

De oudste vermelding hierover die ik vond is een aantekening van Prof.Mr. J.W. de Crane (1758-1842) uit Franeker in de Vrije 
Fries deel I van 1839. In 1776/79 woonde Prof. De Crane in Buitenpost en vanaf september 1780 tot 1788 in Dokkum als rec-
tor van Latijnse School aldaar. Hij kan het verhaal van de vondst dus in de tijd zelf vernomen hebben. Dat laatste maakt het 
aannemelijker dat zij daadwerkelijk na haar overlijden is overgebracht naar Kollum. Bewijs is het nog niet.

EPITAAF  VOOR  LISCK  &  HESSEL
Het epitaaf van duizend goudguldens met de wapens van Hessel en 
haarzelf waar Lisck in haar testament haar erven mee belastte, is niet in 
Kollum aanwezig, of er nooit geweest of in 1780, 1795 verwijderd / ver-
nietigd. Hoe zo’n epitaaf er uit moest zien wisten de erven wel, getuige 
het epitaaf, die de resterende broers in 1629 voor broer Jelte in de kerk 
van Oenkerk plaatsten. 

Bij een bezoek aan de kerk van Kollum trekt het grote rouwbord van 
Eyso de Wendt direct de aandacht. Is dit in plaats van het epitaaf van 
Lisck gekomen? Dat de man met zijn vermogen voor werkgelegenheid 
in Kollum e.o. heeft gezorgd, is duidelijk. Wat zijn verdienste is om zo 
prominent nog in de kerk aanwezig te zijn, roept vraagtekens op. Zeker 
in deze tijd, waarin de praktijken van de VOC nogal eens kritische wor-
den bekeken.  Een rouwbord voor Hessel en Lisck als teken van liefde 
lijkt meer op zijn plaats.
Het zou iets zijn om bij een volgende restauratie van de kerk van Kollum 
eens te kijken wie er nu precies onder de steen van Hessel ligt / liggen 
en of men zo respectvol is geweest om Lisck binnen de kerk te bewaren. 
Tevens kan dan meteen het kwik- of arseengehalte bepaald worden als 
Lisck er inderdaad nog begraven is. 

TEKST  OVER  LISCKS  BIJZETTING  IN  KOLLUM  UIT  VRIJE  FRIES DEEL I  VAN  1839

EPITAAF  JELTE  VAN  EYSINGA  IN  OENKERK  - 1629

INSCHRIJVING  VAN  BRIEF  VAN  DE  PRINS  VAN  DENEMARKEN  BIJ  DE  STATEN  GENERAAL 
EN  HET  BESLUIT  DEZE  DOOR  TE  STUREN  NAAR  HET  HOF  VAN  FRIESLAND

( RESOLUTIES  STATEN  GENERAAL 12 - 09 -1626  NO.13 )
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ZAAK  TEGEN  ERIK  BRAHE
Na het overlijden van Lisck is haar moeder, Foeck van Eelsma, toch een zaak  tegen Erik Brahe begonnen. Hiervoor laat zij zich 
in Denemarken vertegenwoordigen door Arien Wierds en na diens overlijden vanaf 1 oktober 1625 door Waatse Eepis uit 
Harlingen (Certificaatboeken L849-199). Op 19 augustus 1626 heeft haar moeder, Phocaea ab Eelsma,  door  tussenkomst van 
de stadhouder en het Hof van Friesland een verzoek ingediend bij de koning,  de prins en de Rijksraad van Denemarken voor 
bemiddeling in dit geschil over de erfenis met haar schoonzoon Erichus Brahe. (Rijksarchief Kopenhagen verslag blz 279. 1626 
No.88).  Op 12 september 1626 komt de reactie van de prins van Denemarken d.d. 31 juli 1626, in het voordeel van Erik Brahe, 
bij de Staten Generaal. Dezen sturen de brief door naar het Hof van Friesland waar er over besloten moet worden. Van het Hof 
van Friesland is over deze jaren helaas geen archief bewaard gebleven en ook in Kopenhagen komen de stukken niet meer 
boven water.
Erik Brahe overlijdt in 1631 in Naestved op 51-jarige leeftijd, kinderloos en zonder weer getrouwd te zijn. Liscks moeder laat 
haar testament opmaken op 26 augustus 1626 en is 20 november 1626 overleden. Haar testament is op het ogenblik niet raad-
pleegbaar. Ook in of voor 1626 is haar broer Siuck overleden, broer Jelte waarschijnlijk in 1629. Naast de tering deed de pest in 
die jaren regelmatig de ronde  door Europa...

EEN  TWEEDE  PORTRET
Na al deze ontdekkingen heb ik nog eens verder gekeken op internet bij dezelfde 
kunsthandelaar. Hij blijkt nog een portret uit 1611 met een jongeman van 25, met 
dezelfde alliantiewapens van Eysinga-van Eelsma, in de verkoop te hebben. Betreft 
het hier een oudere broer, Sjuck van Eysinga? Het tweede portret is helaas van mind-
ere kwaliteit en is kennelijk ooit zeer slecht gerestaureerd. In het gezicht zijn meerdere 
overschilderingen te herkennen waarmee het eigenlijk verprutst is, de wapenschil-
djes zijn minder fraai en ook daar lijkt iets mee misgegaan te zijn. 

Dit alles blijkt zeker een tweede speurtocht waard. Wordt vervolgd.
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ONBEKEND  PORTRET  UIT  1611

Op de terugkomst van (het portret van) Lisk van Eysinga (uit Starters Wederkomste)

Wat schijnd daer voor geraes te schat’ren in mijn ooren? 
Wat is het voor gherucht, dat ick daer schijn te hooren?
Den Hemel galmt daer van, men roept vast om end’ om,
Lisck Eysinga die komt, die komt daer wederom.
O overbrave vrou, van d’ Hemel uytvercoren,
En al de Wereld tot verwonderingh gheboren.
Pronck-peerle van mijn Croon, Goddinne, dien ick noem, 
Mijn pracht, mijn hoovaerdy, mijn eer, mijn hoogste roem,
Ick heet u wellekom, o wellekom van harten, 
Die met u schoonheyd meughd all’ and’re schoonheyd tarten.
In wien Natura selfs haer eere heeft betracht,
En al haer wetenschap volcomentlijck volbracht. 
O wellekom Goddin dien ick heb willen kiesen, 
Als voorbeeld vande glans en schoonheyd vande Friesen. 
En dien ick als een pronck en eere van haer land 
Te worden omghevoerd, alleene waerdigh vand.
Ick weet, doen ghy gestrand waert, riepen al de Denen,
Op aerden heeft de Son noyt schoonder vrou beschenen: 
Men hoorde niet een mensch yet anders segghen, dan,
Daer komt het voorbeeld van de Friesche schoonheyd an. 
O vrienden, dits een vrou, neemt nu eens af by desen,
Wat moeten in dat land al schoone Maeghden wesen. 
Dat waren hare re’en, en die u glans mocht sien,
Die achte sich te zijn, de salighst van de li’en. 
De Coningh schrickte selfs, en bleef schier opgetoghen,
Doen uwe schoonheyd stond te schem’ren voor sijn ooghen,
En dacht (soo haest hy sagh u braef ghestaltenis)
Geluckigh is het land daer sulcken vrou-volck is.

SUBTIELE LINK NAAR DE LIEFDE EN LOYALITEIT VAN LISCK VOOR 
HESSEL IS DE WITTE ROOS DIE ZIJ AAN HAAR HALSKETTING HEEFT 
HANGEN: EEN WITTE ROOS VAN DE VAN MECKEMA’S



DIGITAAL  ARCHIEF  4H-DORPEN
In november 2004 is een groepje vrijwilligers uit de 4H-dorpen, Hantum, 
Hantumhuizen, Hantumeruitburen en de Hiaure bij elkaar gestapt met als 
doel om een zogenaamd digitaal archief van foto’s en verhalen van de vier 
dorpen op te zetten. Inwoners werden gevraagd om foto’s en ander ma-
teriaal in te leveren. Massaal werd aan deze vraag gehoor gegeven en al 
snel ontstond er een aanzienlijke verzameling. Natuurlijk zaten daar ook 
de meer bekende oude foto’s bij, maar ook vele, mooie, onbekende foto’s. 
Toen ontstond bij de 4H-mediacommissie het idee om een boek uit te 
brengen met verhalen en foto’s over de vier dorpen. 
Het boek is geheel in eigen beheer gemaakt en apetrots kon men in no-
vember 2008 het eerste exemplaar van het boek ‘Oerliz is it heale wurk ... 
stinnen de oare helte’ uitreiken. En wat een succes! Uiteindelijk zijn er meer 
dan 700 exemplaren verkocht. 

Hierna werd het oorspronkelijke doel weer opgepakt, te weten het 
opzetten van een website, waarop de foto’s en ander materiaal van het 
boek zijn geplaatst. Een bezoekje aan deze site is absoluut de moeite 
waard: www.4h-archief.nl  Daarnaast zijn er twee dorpenfilms uit 1951 en 
1965 op DVD uitgebracht. Omdat de 4H-mediacommissie vond dat ook 
het huidige reilen en zeilen in de vier dorpen vastgelegd moest worden, 
is er in 2009 een nieuwe dorpenfilm gemaakt en eveneens op DVD uitge-
bracht. 

4H-DORPEN  IN  PERIODE  1940 - 2000
Ook na het uitbrengen van het boek werden nog steeds prachtig fotomateriaal en andere documenten aangeboden. Uiteindelijk 
is besloten om een tweede boek over de vier dorpen uit te brengen. Aan de ene kant moest daarbij voorkomen worden dat het 
nieuwe boek een kopie zou worden van het eerste boek, maar aan de andere kant wilde men niet te veel veranderen aan de 
opzet, zoals in het eerste boek is gebruikt. Deze keer heeft men zich met name gericht op de periode 1940-2000, vooral vanwege 
het feit dat de keuze uit het beschikbare fotomateriaal uit deze periode vele malen groter is dan uit het tijdvak van voor 1940. Ook 
zijn nieuwe rubrieken ingevoerd, zoals ‘Hoe het was, hoe het is’, waarin per perceel via twee foto’s de verandering in beeld wordt 
gebracht. In de loop van de jaren kwamen er ook steeds meer luchtfoto’s van de 4H-dorpen beschikbaar, waarop prachtig te zien 
is hoe de dorpen zich in de tijd hebben ontwikkeld en vooral zijn uitgebreid. 
In de afgelopen jaren zijn de 4H-dorpen ook meerdere keren vastgelegd op het doek in de vorm van schilderijen dan wel op pa-
pier in de vorm van pentekeningen of gedichten. Ook aan deze categorie is de nodige aandacht besteed. In het hoofdstuk Onder-
wijs staat een ruime keus uit de vele klassenfoto’s die in de periode 1940-2000 zijn genomen. Tot slot is ruim aandacht voor een 
van de ingrijpendste gebeurtenissen, die in de vorige eeuw in onze omgeving heeft plaatsgevonden, te weten de ruilverkaveling.   

NEAT  IS  FOAR  IVICH
Net als bij het eerste boek is als titel gekozen voor een uitdrukking die in het verleden vaak door een dorpsgenoot werd gebruikt. 
Was het bij het eerste boek een uitdrukking van de smid Geale Posthuma uit Hantum, ditmaal is er gekozen voor een uitdrukking 
die zijn opvolger Doeke Sijens vaak gebruikte. Als een klant bij hem kwam met een kapot werktuig, dan gebruikte hij veelal de 
woorden: ‘Neat is foar ivich’. Het voorwoord is dit keer geschreven door Akke Brouwer. Haar ouders hebben een groot deel van hun 
leven doorgebracht in onze 4H-dorpen en ook zij zelf is momenteel woonachtig in Hantum.
Het resultaat is een behoorlijk dik boek van 300 pagina’s met meer dan 600 afbeeldingen. Een boek dat niet tot stand was gekomen 
zonder de medewerking van vele mensen, die in wat voor vorm dan ook een bijdrage hebben geleverd. Alle werkzaamheden ter 
voorbereiding van het boek, van het samenstellen van het boek tot de uitgifte, zijn geheel in eigen beheer gedaan. Zo kon men 
een voor ieder betaalbaar boek over de 4H-dorpen uitbrengen. Een boek waarin vooral de (ex-) inwoners van de 4H-dorpen aan 
bod komen, zowel in beeld als woord. Een prestatie waar de inwoners van de vier kleine dorpjes trots op zijn. Een verslag van de 
uitreiking van het eerste boek alsmede een foto-impressie kunt u vinden op de side www.4h-side.nl 

‘Neat is foar ivich’ is te bestellen via www.4h-side.nl/bestellen  Dit geldt eveneens voor het al eerder door ons uitgebrachte boek 
‘Oerliz is it heale wurk ... stinnen de oare helte’ en de twee DVD’s met dorpenfilms uit 1951 en 1965 en de nieuwe dorpenfilm uit 2009.
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BRIEVEN  MET  SAPPIGE  DETAILS  EN  RODDELS
Vrouwenstudies staan de laatste tijd veel in de belangstelling, dus de 
timing van deze publicatie is prima. Ook worden er steeds vaker brieven 
gepubliceerd die uit de archieven zijn opgediept. Ziedaar de ingrediën-
ten voor het door uitgeverij Bornmeer gepubliceerde boek. Voor genea-
logen en streekhistorici vormen brieven vaak een welkome aanvulling 
op de droge gegevens van geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata.

Hoewel de focus van het boek op Friesland ligt, zijn lang niet alle brieven 
hier geschreven. Wel is er altijd een link via een familieband. Vooral de 
Friese adel was in de 17e en 18e eeuw mobiel, vaak omdat er met rijke 
families uit de rest van Nederland werd getrouwd en omdat de heren 
vaak met legers meetrokken. En uiteraard konden ze lezen en schrijven, 
wat destijds lang niet zo vanzelfsprekend was als nu. Over het algemeen 
zijn de brieven een toonbeeld van hoffelijkheden, voor ons vaak op het 
overdrevene af. Soms wordt er een roddel gedeeld en vaak wordt er 
naar gezondheid geïnformeerd of daarover verteld. Ook geldzaken rond 
nalatenschappen zijn een geliefd onderwerp.

BRIEVEN  UIT  NOORDOOST-FRIESLAND
Wie komen er zoal uit Noordoost-Friesland voor in het boek? Elisabeth 

Titia van Haren roddelt in een brief uit 1718 over de Dokkumer Claarke 

Rode, die wel twee minnaars zou hebben, vaandrig Vos en een jongen 
Hiemstra van Oudkerk: “Me dunkt ze heeft er nu zo veel dat ze er wel wat 
aan mij en anderen over kon doen!” 
Feddina Sophia van Goslinga schrijft in 1725 een brief aan haar zoon 
Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg, vanuit Rinsumageest. Zij was getrouwd met Wilco Holdinga baron thoe Schwartz-

enberg. De jonge Georg was grietman van Dantumadeel, maar werd nog eens vermanend toegesproken door zijn moeder: 
“Zoals ik ook jou aanraad, je over zulke kleinigheden voortaan niet bezorgd te maken”. Ida Verruci- Rosier, ook in 1725, vraagt 
in een brief aan haar neef Coert van Beyma, secretaris van de Admiraliteit te Harlingen of hij namens haar geld in ontvangst 
wil nemen. Het verdere vervoer gaat per trekschip naar Dokkum, waarvoor Dirck Beers en Cornelis Cuiperius tekenen en 
afleveren bij oud-convooimeester Verruci.  Vanuit Oostermeer schrijft Aurelia van Haersma aan haar neef Nicolaas Arnoldi in 
1731 een brief waarin ze hem feliciteert met de geboorte van dochter Berbera Sophia. Tante gaat nog dezelfde middag thuis 
proosten met wijn en kaneelstok op het goede nieuws. 

Van een jongere Aurelia van Haersma zijn zelfs twee brieven gepu-
bliceerd, waarvan de eerste in 1757 aan Juliana Agatha thoe Schwart-

zenberg te Rinsumageest, weduwe van Tjaerd van Aylva. In 1786 schrijft 
Johanna Eritia van Poutsma aan haar zus Aukje en zwager Coert Lam-

bertus van Beyma, bij wie ze in huis woont, vanuit Ternaard. En een jaar 
later wordt er vanuit Hogebeintum door Amelia Coehoorn van Schel-

tinga een verzoek aan de autoriteiten gedaan om de zoon van griet-
man De Schepper van Ferwerderadeel per schip naar Amsterdam te 
vervoeren. En als laatste schreef Sijke van Poutsma, geboren Osinga, in 
1795 vanuit Dokkum een brief aan haar neef Eduard Marius van Beyma 
om geldelijke bijstand. Helaas overleed haar man Arnold Matthijs van 

Poutsma al drie weken na de dagtekening van de brief. 

ZELF  MET  BRIEVEN  AAN  DE SLAG
Auteur Elizabeth de Groot is er in geslaagd een mooie reeks Friese vrou-
wenbrieven aan de vergetelheid te ontrukken. Weliswaar lang niet alle 
spectaculair, maar zeker van belang voor het onder de aandacht bren-
gen van de rijkdom aan bijzondere bronnen in familiearchieven. Wat 
meer genealogische context zou de brieven nog interessanter hebben 
gemaakt. Die kans hebben sneupers echter alsnog als ze namen van 
familieleden herkennen en zelf aan de slag gaan met een verhaal!
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door  HANS  ZIJLSTRA UIT  1600 - 1800

OMSLAG  VAN  HET  BESPROKEN  BOEK

GEORG  WOLFGANG  THOE  SCHWARTZENBERG  MET  FAMILIE  
DOOR  RIENK  KEYERT - 1743
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KOLLUMER  ZILVER & AMELANDER  SCHEEPSWRAK
Ons redactielid Jacob Roep was er als de kippen bij toen half juli op het 
strand van Ameland de resten van een scheepswrak boven water kwa-
men. Niet alleen maakte hij vele foto’s van het relatief goed bewaarde 
wrak, maar ook een kort filmpje dat hij op YouTube zette. Zo kon hij ook 
duidelijke informatie leveren aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed (RCE) in Lelystad, waar Benno van Tilburg en zijn team de vondst 
onder de loep nemen. Mogelijk is het schip middeleeuws! Voor degenen 
die met onze ledendag in oktober op Ameland mee gaan wellicht een 
extra reden om extra tijd op Ameland te besteden.

Zilverkenner Jan Schipper kwam met een vondst van een lepel van Kol-
lumer zilversmid Hylke Martens, met inscriptie T P/A I, 1790. De initialen 
hebben betrekking op het echtpaar Temme Pieters en Ankje Jans, op 
28 december 1777 vermoedelijk te Burum gehuwd. Zijn kinderen noe-
men zich Siccama, Sickema, Sikkema. Temme Pieters en Aukje Jans waren 
huislieden ‘gewoond hebbende binnen Kollum’. Ook hadden ze een relatie 
met Molle Radema, die curator over hun nalatenschap was.

MIDDELEEUWS  GOUD & FRIES ERFGOED
Het hoofd van de dame uit de 7e Eeuw (dus nog van voor Bonifatius) die ooit in de terp van Hogebeintum werd gevonden in 
een zogenaamd boomkistgraf is door het Fries Museum gereconstrueerd. In het museum te Leeuwarden is momenteel een 
prachtige tentoonstelling gaande: Goud, gevonden schatten uit de Middeleeuwen. De goudschat van Wieuwerd is hier in bruik-
leen nu ook te zien! 
De terpdame van Hogebein-
tum kijkt u priemend aan 
vanuit een vitrine. Oog in 
oog met de terpdame!

Tot 2018 wordt er door twaalf 
Friese organisaties intensief 
samengewerkt aan het digi-
taliseren van Fries cultureel 
erfgoed. De Fries erfgoed 
hub RedBot.frl is vanaf nu 
de online portaal voor in-
formatie over digitaal Fries 
cultureel erfgoed. Denk daarbij aan atlassen, schilderijen, museumcollecties, films en foto’s, monumenteninformatie, juridische 
stukken, notariële akten, Friese literatuur en publicaties in tijdschriften en kranten of prenten en tekeningen.

VARIA  TOT  SLOT
Ons lid Ane G. Witteveen uit Lauwersoog heeft uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de schippers in zijn familie. Het resultaat is gepubliceerd in 
het mooi vormgegeven boek, getiteld Cornelis Witteveen en de zeilvaart 
langs de westkust van Europa in de 18e eeuw. Voor liefhebbers zijn er nog 
enkele exemplaren beschikbaar via
Via de website Zoekakten.nl kunt u makkelijk zoeken in de scans die door 
de Mormonen zijn gemaakt. Wat kunt u zoal vinden voor Friesland? De 
toegevoegde waarde zit hem met name in de scans van de DTB boe-
ken en Huwelijkse bijlagen. Via Overzicht Plaatsnamen kunt u een lijst van 
Friese plaatsen vinden via het tabje FR. Als u dan bijvoorbeeld Kollum 
aanklikt, heeft u een keuze uit Dopen, (Onder)Trouwen, Trouwbijlagen en 
Lidmaten. 
Het blad Detector Magazine meldde in zijn maart 2015 nummer de vondst 
van een gouden zegelring van de familie Van Aylva. Een prachtexemplaar! 
Er is weer, door expert Kees Berserik, een afbeelding van een Amelander 
raam gevonden in de fotocollectie van de Zwitserse antiquairs Kummer.

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 - 17.00 uur  17.00 - 20.30 uur*
dinsdag    9.30 - 17.00 uur  17.00 - 20.30 uur*
woensdag   9.30 - 17.00 uur  17.00 - 18.00 uur*
donderdag   9.30 - 17.00 uur  17.00 - 18.00 uur*
vrijdag    9.30 - 17.00 uur  17.00 - 20.30 uur*
zaterdag  10.00 - 15.00 uur*

* studiezaal wel toegankelijk maar geen archiefstukken opvraagbaar

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

www.hicnof.nl

VERSCHIJNT  IN  DECEMBER

HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS

400 JAAR  CARILLON  IN  DOKKUM
TRIEME  YN ‘T  FERLINE
DRIE  JONGENS  OP  UNIVERSITEIT  FRANEKER

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS

OEBELE & IDSKE:  EN  MAAR  WEER  VERHUIZEN!  
HOLWERDERS  OP  AMELAND

RUBRIEKEN & COLUMNS

HERALDIEK: Wapens Oost- en Westdongeradeel 
DIACONIEBOEKEN: Gevonden op Vliet

ACTUEEL, DIGITAAL & VARIA

Website & blognieuws

AUKE  DE  BOER
JACK  BOERSMA
ARJEN  DIJKSTRA

JAAP  VAN  KLAARBERGEN
PIETER  JAN  BORSCH

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 120
WAT  KUNT  U  VERWACHTEN?
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ZWART - WIT

Hoofdstraat  in  Moddergat  rond  1900


