
REDACTIONEEL 
 
Reinder Tolsma 
Het eerste nummer van de 20ste jaargang van ons verenigingsblad ligt weer 
voor u. Al 77 nummers, met honderden bladzijden tekst, tekeningen en 
foto’s gingen aan dit nummer vooraf. Op de, door onze lezers in groten 
getale aangeschafte, in november 2005 verschenen dubbel-CD kunt u alle 
artikelen nog eens rustig nalezen. 
Dit nummer verschijnt iets eerder omdat het de aankondiging bevat van 
onze Ledendag op 1 april in Wierum. Iedereen is daar van harte welkom. 
Dit nummer bevat weer een diversiteit aan artikelen rijkelijk geïllustreerd 
met foto’s. Steeds meer auteurs maken gebruik van deze mogelijkheid en 
sluiten (digitaal) foto’s bij. 
Uw bijzondere aandacht vraagt de redactie voor het eerste deel van een 
nieuwe artikelenreeks over Friese adel uit de omgeving van Dokkum, 
geschreven door ons lid Simon Wierstra. Na een serie over de familie 
Wierstra nu dus over Friese adel omdat het, zoals hij in zijn voorwoord 
schrijft “Nu het boek "Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk 
Oostergo" door M. Schroor e.a. onlangs is verschenen, mij wel aardig leek 
om genealogieën te publiceren van sommige daarin genoemde families.”  
Speciaal is ook het artikel van Simon Visser over duiventillen in het 
algemeen en die aan de Douwematte te Ee in het bijzonder.  
Jilles Meijer toont aan dat graven in allerlei archieven veel naar boven kan 
brengen de familiegeschiedenis betreffende. Na eerdere bijdragen over 
monsterrollen en een persoonsbeschrijving nu een bouwbestek van een 
vissersschip uit 1908, met foto’s en al! 
De redactie hoopt dat de artikelen in dit nummer door u met veel plezier en 
aandacht gelezen worden en dat het u aanspoort om ook zelf eens iets aan 
te leveren, immers een verenigingsblad als het onze is afhankelijk van 
bijdragen van onze lezers!! 
 
 

BESTUURLIJK 
 
Nico W.J.Speelman 
Het is goed dat het bestuur in elk nummer even van zich laat horen, hoewel 
er niet altijd van die schokkende dingen binnen het bestuur, of gestimu-
leerd door het bestuur gebeuren. Onze vereniging, en dus ook het bestuur, 
is een vereniging van de lange adem, van projecten die tijd vragen. Studie 
van de historie is niet iets vluchtigs, maar vraagt aandacht en zorgvuldig-
heid. 
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Over onze a.s. ledendag vindt u bijgesloten bij dit nummer een aparte 
uitnodiging. Ik onderstreep nog maar even dat de datum van 1 april in dit 
geval ernstig gemeend is ! U ziet dat we de traditie voortzetten van in de 
regio om ons heen te kijken. Daarom ook hopen we dat veel leden de weg 
naar Wierum zullen vinden. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen begonnen – ik zei het al, het gaat om de 
lange adem ! – voor een feestelijke uitgave in 2008 ter gelegenheid van ons 
20-jarig bestaan. De redactie heeft zich, daartoe gevraagd door het bestuur, 
daarop gestort en een eerste ontwerp van de opzet van zo'n uitgave is al in 
bespreking. En dat naast het "gewone" werk voor De Sneuper ! 
In het vorige Bestuurlijk las u over de vraag van de burgemeester m.b.t de 
ordening van de bij de gemeente aanwezige historische spullen. Welnu, na 
enig overleg hier en daar, gaat in een van de komende weken de groep van 
vrijwilligers hiervoor van start, gecoördineerd door of onder leiding van de 
archivaris Tj.Jongsma. 
Nog steeds is geldig (zie blz. 182) dat de ingestelde werkgroepen zich graag 
laten ondersteunen door leden van onze vereniging. Dus wilt u nog eens 
overwegen of u een bijdrage kunt leveren ? 
Tenslotte nog een correctie of aanvulling: natuurlijk participeert ook de 
Stichting Historia Doccumensis in het samenwerkingsverband m.b.t. 
publicaties over de gemeente Dongeradeel. En verder kan ik nog zeggen dat 
diezelfde Stichting goed vordert met zijn op stapel staande uitgave over 
Romaanse kerken in Noordoost-Friesland. In de loop van dit jaar hoort u 
daar zeker meer over ! 

 
JAGERSKAMP UIT STEENTIJD IN OOSTRUM 
Oostrum. Bij een archeologische opgraving in Oostrum (dicht bij Dokkum) 
is een jagerskamp uit de Midden-Steentijd gevonden. De onderzoekers 
vonden tal van bewerkte stenen. Deze lagen onder in de terp. Ze stammen 
uit de periode tussen 9200 en 4800 voor Christus. De ROB maakt hierover 
binnenkort meer bekend. 
De vondsten werden opmerkelijk genoeg gevonden in de oude terp van 
Oostrum. Normaal dateren de oudste wierdenvondsten van de Romeinse 
tijd, toen de Friezen al landbouw bedreven en in huizen woonden. Onder 
de terp zit echter een hoge zandlaag uit de veel oudere steentijd. De 
toenmalige Europeanen waren een soort nomaden zonder vaste woonplek. 
Ze sloegen tijdens de jacht tijdelijke kampen op en lieten vaak resten 
achter, zoals vuistbijlen. In Drenthe, waar de zandlagen nog aan de opper-
vlakte zitten, worden zulke vondsten vaker gedaan. In Noord-Friesland is 
het zand door de zee bedekt met klei en veen, waardoor steentijdvondsten 
nu diep onder de grond verstopt zitten. (Bron: Leeuwarder Crt 4-2-2006) 
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TOCH EEN FRIES IN FINALE VAN WK ? 
 
Dick Deuzeman (d.deuzeman@chello.nl) 
 
Ik bedoel hier het Wereldkampioenschap Voetbal voor jongeren onder de 
20 jaar van de zomer van 2005. 
Ik was namelijk met mijn oudste broer en mijn twee jongste zoons in 
Enschede bij de wedstrijd Spanje – Argentinië. Dat was de ‘andere halve 
finale’ in het WK voor voetballers onder de twintig jaar, want eerder die 
dag waren ‘de jongens van Foppe de Haan’ met strafschoppen uitgescha-
keld door Nigeria. Op een bepaald moment werd in Enschede afgeroepen 
dat Gustavo Oberman zou gaan invallen bij Argentinië. Ik zei meteen: 'Het 
kan haast niet anders dan dat die voorouders in Friesland heeft.' Ik werd 
meteen een fan van hem en zag hem niet veel later ook een schitterend 
doelpunt maken. Eigenlijk vond ik het jammer dat de sterspeler Messi later 
in de wedstrijd en later in de finale alle aanvallen naar zich toe trok zodat 
Gustavo Oberman veel minder ingeschakeld werd. 
Een dag later zag ik Gustavo Oberman op de Nederlandse televisie. In de 
reportage vertelden ze dat hij Nederlandse voorouders had, maar niet 
precies kon vertellen waar ze vandaan kwamen. Toen dat gezegd werd, viel 
het mij op dat Gustavo Oberman de kaart van Friesland voor zich had. Ik 
ben toen zelf op zoek gegaan of ik iets over die voorouders kon vinden. Ik 
had vier aanknopingspunten: 
- de bekende houthandel Oberman in Dokkum. 
- Piet Oberman (Pieter Gerke) de man van het verzet (Piet Kramer van 

de overval op de gevangenis in Leeuwarden). 
- ik herinnerde mij dat er een Gerk Pieters Oberman gereformeerd 

predikant in Woudsend is geweest (mijn eerste gemeente als 
predikant) en daar in 1915 ook is gestorven. 

- de contacten van de afdeling ZWO (Zending Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking) van de PKN met een van oorsprong 
voornamelijk Nederlandse emigrantenkerk in Argentinië waaruit bleek 
dat er een ds Oberman in Argentinië is, die in Argentinië Gerardo en in 
het Friesch Dagblad Gerke wordt genoemd.  

Hoewel ik al een behoorlijk eind was gekomen, misten er toch een paar 
belangrijke schakels en liet ik het op een bepaald moment liggen. Tot ik op 
de website van ’Tresoar’ las dat iemand bij haar familieonderzoek heel erg 
geholpen was door een ds Oberman uit Argentinië. Via internet kon ik 
contact met hem maken en hij ‘verbond mij door’ met een familielid dat 
veel onderzoek naar de familie Oberman doet. Met de inlichtingen die ik 
van hem kreeg, ontstond het volgende beeld: 
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1. In Marssum trouwde op 23 mei 1779 Carel Christiaan Oberman 
met Dieuwke Thomas. (geboren op 14 juli 1755). Op 20 april 1781 doen zij 
belijdenis in Marssum en vertrekken op 6 juli 1781 naar Rinsumageest. 
 
2. Als  in 1811 een achternaam moet worden geregistreerd of worden 
aangenomen is Carel Christiaan Oberman overleden, maar in 
Rinsumageest worden zijn weduwe Dieuwke Thomas en zijn zonen 
Christiaan (31 jaar), Pieter (27 jaar), Thomas (23 jaar) en Taeke (18 jaar) en 
zijn dochter Elyzabeth (16 jaar) met de naam Oberman geregistreerd. (die 
zij voor 1779 dus al hadden). 
  
3. De tweede zoon Pieter Carels Oberman overlijdt op 3 februari 1854 
op 70-jarige leeftijd in Dantumadeel. Uit zijn (waarschijnlijk) tweede 
huwelijk met Tietje Gerks Algra is een zoon Gerk Pieters Oberman geboren, 
die op 9 maart 1889 op 71-jarige leeftijd overlijdt in de gemeente 
Ferwerderadeel. 
 
4. Pieter Gerkes Oberman, geboren op 20 september 1844 in Aalsum 
(Oostdongeradeel), zoon van Gerk Pieters Oberman en Trijntje Fokkes 
Dijkstra trouwt op 9 mei 1868 met Fokeltje Fokkes Noordenbos uit 
Marrum, die dan 19 jaar is. Uit dit huwelijk wordt op 27 mei 1869 Gerke 
Pieters Oberman geboren, die later gereformeerd predikant zal worden in 
o.a. Ylst, Wommels en Woudsend waar hij in 1915 overlijdt. 
 
5. Fokeltje Fokkes Noordenbos overlijdt op 21 februari 1871 op 22-
jarige leeftijd en uit het tweede huwelijk van Pieter Gerks Oberman met 
Romkje Meinderts Beintema worden o.a de zonen Meindert Pieters 
Oberman (29-07-1875) en Douwe Pieters Oberman (23-05-1880) geboren. 
  
6. Douwe Pieters Oberman trouwt op 26 juli 1906 in Dokkum met 
Elzerdina Frederica Tuininga en wordt in 1908 vader van Pieter Gerke 
Oberman, de verzetsman ‘Piet Kramer’ van 1940-1945. 
 
7. Meindert, de halfbroer van ds Gerke Pieters en de oudere broer van 
houthandelaar Douwe is uiteindelijk de schakel met Argentinië. Hij is 
koopman en trouwt met Femmigje Troost, die 37 jaar oud op 9 september 
1916 overlijdt in Bolsward, waar Meindert Pieters van 10 september 1910 
tot 1 augustus 1919 burgemeester is geweest. Nadat hij zelf ontslag heeft 
genomen als burgemeester, vertrekt Meindert Pieters Oberman naar 
Hilversum. 
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8. Meindert die 8 kinderen heeft ( 5 zonen en 3 dochters), gaat op 1 
januari 1925 met twee zonen en één dochter naar Argentinië, waar hij op 
23 februari 1925 met attestatie binnen komt in de voornamelijk 
Nederlandse emigrantenkerk, de Iglesia Reformada de Buenos Aires. De 
overige kinderen komen later in Argentinië. 
 
9. De vader van de Argentijnse predikant Gerardo of Gerke Oberman 
wordt in 1934 in Argentinië geboren. Gerardo studeert begin jaren negentig 
een half jaar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en loopt dan ook een 
half jaar stage in een kerkelijke gemeente in Nederland. 
 
10. De voetballer Gustavo is een neef (een ‘omkesizzer’) van de 
predikant Gerardo. Het familielid schreef dat zij waarschijnlijk niet zo veel 
contact met elkaar zullen hebben omdat ze meer dan 400 km van elkaar 
vandaan wonen. Gustavo woont in Buenos Aires in de ‘rijke buurt’ en 
Gerardo is in Mar del Plata predikant van twee kleine gemeentes,  die in 
een land waar het economisch slecht gaat o.a. een ‘medicijnbank’ hebben, 
elke dag maaltijden organiseren en 65 gezinnen elke week een 
voedselpakket bezorgen.   
 
Kunnen we nu zeggen dat er in de persoon van Gustavo Oberman toch een 
Fries in de finale van de WK heeft gestaan? Dat ligt er maar aan hoe Fries 
Gustavo Oberman zich zelf nog voelt. In ieder geval was hij aanleiding om 
iets te schrijven over een Friese familie heel ver ‘om utens’. En mocht de  
voetballer Gustavo Oberman door Heerenveen (of Cambuur) naar Fries-
land gehaald worden, dan heeft hij in ieder geval ‘een heel goed stamboek’. 
 
 

VRAAG 
Voor het museum Bebinghehoes in Exloo (Drenthe) doe ik enig 
research naar de herkomst van een huwelijkslaken uit 1783, dat 
vermoedelijk uit Friesland komt. Inmiddels heb ik via Traesoor, naar 
aanleiding van de monogramletters IG en TD, de volgende namen 
gekregen: Jacob Gerlofs Sprietsma en Trijntje Dirks Roseboom. Zij 
trouwden op 18 mei 1783 in Dokkum. Het betrof de enige match over 
een score van 3100 akten. Dat wil nog niet zeggen dat het laken en deze 
mensen bij elkaar hoorden. Dat kan alleen door verder de genealogie 
van deze mensen te onderzoeken. Kunt u ons verder helpen met meer 
gegevens over deze twee mensen, naar eventueel onderzoekers van de 
ene familie dan wel de andere?  Bij voorbaat hartelijk dank, Hanneke 
Heerema, jam.heerema@planet.nl 0596-542582, 06-14395124. 
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GEERT PIETERS VAN PRINS 
 
Carel Plantagie (cplantagie@yahoo.com) 
 
Inleiding (van Hans Zijlstra, zie ook de website) 
Naast de lijst van arrestanten voor het Kollumer Oproer en de index op het 
boek van BK van der Veen, blijkt er ook een lijst van gezochten 
gepubliceerd te zijn. Ons lid mevrouw A. Prins attendeerde ons op een stuk 
in het informatieboek Nedergerecht te Lemsterland, invoerno. 3, bldz 10, 
RA 3361/1. Dit betreft een scan op microfiche van wat waarschijnlijk een 
aanplakbiljet is geweest. Hierin wordt opgeroepen om de gezochten te 
melden bij ene Andringa. Het doet denken aan de aanplakbiljetten uit 
western films met 'Wanted, dead or alive'. Van Geert Pieters Prins, een van 
de hoofdrolspelers, nog het volgende: Geert vlucht waarschijnlijk de 
provincie uit. Hij wordt uitgeschreven uit de kerkboeken, en in een akte 
van verkoop van het nedergerecht Achtkarspelen (1798), wordt Geert 
Pieters van Prins, woonende te Grootegast, aangeduid als verkoper van 4 
pondematen greidland, gelegen te Buitenpost. In augustus 1802 klopte hij 
bij de diaconie in Groningen aan om geld. Zijn vrouw is dan overleden en 
hij heeft geen zwart pak. Als u hier meer informatie over heeft, stuur dan 
een email naar de redactie. 
 
Reactie van Carel Plantagie 
Op uw website-pagina doet u een oproep om meer informatie over Geert 
Pieters (van) Prins. Omdat Geert een verre voorouder van mijn vrouw is, 
wil ik hieraan gehoor geven met de door mij (voornamelijk op Internet) 
gevonden informatie. 
Op de lijst wordt als woonadres "Optwijsel" (in febr/mrt 1797) aangegeven 
en dat komt overeen met de geboorteplaats van zijn zoon Sipke Geerts van 
Prins [bron: Ovl.akte Grijpskerk 1856 nr 25] die rond 1795 aldaar geboren 
moet zijn. Ook de geboorte- en overlijdensplaatsen van zijn overige 
kinderen (tot 1797 in Friesland, daarna in Groningen) kloppen met het 
verhaal. Het overlijden van de vrouw van Geert (augustus 1802) komt weer 
overeen met de geboorte van een dochter uit een 2e huwelijk en ook de 
doopplaats Grootegast [bron: Ovl.akte Grootegast 1852 nr 30] komt 
overeen met de woonplaats van Geert in Groningen. 
Hieronder volgt de door mij geconstrueerde persoonskaart van Geert. 
Hierin zitten ongetwijfeld nog hiaten: Zo vermoed ik dat tussen 1780 en 
1786 vast nog één of twee kinderen geboren zijn. Door de afstand (ik woon 
en werk in Apeldoorn) kan ik dit niet even ter plaatse nagaan in het archief. 
Ik hoop dat uw lid, mevrouw Prins, hierin toch mogelijkheden tot nader  
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speurwerk ziet en mij eventuele correcties of aanvullingen retourneert. 
 
Geert Pieters (van) Prins, ook bekend/geschreven als Geert Pijtters en 
Geert Pytters, is geboren in 1752 te Birdaard, gem. Ferwerderadeel, zoon 
van Pieter Piers en Yttie Geerts, gedoopt op 19-07-1752 of 17-09-1752 in 
Birdaard, gem. Ferwerderadeel, landbouwer, overleden op 28-05-1833 in 
Grootegast, 80 jaar oud [bron: Ovl.akte Grootegast 1833 nr 14]. Van het 
overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1833. Geert: 
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1779 in Rinsumageest, gem. DAN, met 
Auktje Sipkes, ook bekend/geschreven als Auktje Sijkes (en Aukje Jans?), 
ongeveer 19 jaar oud. Auktje is geboren omstreeks 1760 in [waarschijnlijk] 
Rinsumageest, gem. Dantumadeel. Auktje is zeer waarschijnlijk overleden 
in augustus 1802 waarschijnlijk te Grootegast, ongeveer 42 jaar oud.  
(2) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, omstreeks 1805 met Harmke Alberts 
Bats, ongeveer 35 jaar oud. Harmke Alberts is geboren rond 1770, dochter 
van Albert Bats en Renske Roelfs, gedoopt in Grootegast en overleden op 
02-10-1859 in Grootegast, 89 jaar oud [bron: Ovl.akte Grootegast 1859 nr 
85]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1859.  
Kinderen van Geert en Auktje:  
1 IJtje Geerts (Ietje) van Prins, geboren rond 1780. Zij is gedoopt in 
Rinsumageest, gem. Dantumadeel. Ietje is overleden op 05-07-1855 in 
Grootegast, 75 jaar oud [bron: Ovl.akte Grootegast 1855 nr 37]. Ietje 
trouwde met Klaas Meinderts Hoekstra, een dagloner, geboren in 1771, 
zoon van Meindert Klasens en Stijntje NN. Klaas Meinderts is overleden op 
14-08-1840 in Grootegast, 69 jaar oud [bron: Ovl.akte Grootegast 1840 nr 
33]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1840.  
2 Antje Geerts Prins, geboren rond 1783, 1786 in Driesum of Ternaard, 
gem. Dongeradeel. Antje Geerts is overleden op 13-04-1829 in Hoogkerk, 
43 jaar oud [bron: Ovl.akte Hoogkerk 1829 nr 6]. Antje Geerts trouwde, 35 
of 38 jaar oud, op 15-11-1821 in Zuidhorn met Geert Hessels Auwema, 30 
jaar oud, arbeider, geboren rond 1791 in Tolbert, gem. Leek, zoon van 
Hessel Jakobs Auwema en Grietje Uges, overleden na 1832 in [waar-
schijnlijk] Hoogkerk, minstens 41 jaar oud.  
3 Trijntje Geerts van Prins, geboren op 19-10-1788 in Driesum, gem. 
Dantumadeel. Trijntje Geerts is overleden op 14-06-1858 in Niezijl, gem. 
Grijpskerk, 69 jaar oud. Trijntje Geerts: 
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 17-05-1807 in Grijpskerk, gem. Zuidhorn met 
Machiel Ritskes Steenstra, 25 jaar oud, genier, arbeider, dagloner, geboren 
op 06-12-1781 in Augustinusga, gem. Achtkarspelen, zoon van Ritske Jans 
en Trijntje Harkes. Hij is gedoopt in Augustinusga, gem. Achtkarspelen. 
Machiel Ritskes is overleden op 14-07-1824 in Niezijl, gem. Grijpskerk, 42 
jaar oud [bron: Ovl.akte Grijpskerk 1824 nr 25]. Van het overlijden is  
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aangifte gedaan op 16-07-1824.  
(2) trouwde, 40 jr oud, op 31-08-1829 Grijpskerk, gem. Zuidhorn met Ubel 
Klaassens Oosterhuis, ong. 45 jaar oud, geboren omstreeks 1784 in Niezijl, 
gem. Grijpskerk, zoon van Klaas Ubels Oosterhuis en Geertje Hindriks.  
4 Sipke Geerts van Prins, geboren in 1795 in Optwijsel, gem. 
Achtkarspelen, dagloner en arbeider. Sipke Geerts is overleden op 18-05-
1856 in Grijpskerk, gem. Zuidhorn, 61 jaar oud [bron: Ovl.akte Grijpskerk 
1856 nr 25]. Sipke Geerts trouwde, 20 jaar oud, op 25-06-1815 in Oldehove, 
gem. Zuidhorn met Renske Hendriks (Renstje) Kooyma, 26 jaar oud, 
geboren rond 1789 in Oldehove, gem. Zuidhorn, dochter van Hendrik 
Nitterts Kooyma en Dieuwerke Bouwes. Renstje is overleden op 11-01-1849 
in Grijpskerk, gem. Zuidhorn, 60 jaar oud [bron: Ovl.akte Grijpskerk 1849 
nr 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1849. Alias: Remke 
Hindriks Kooijma [bron: Huw.akte zoon Pieter] Rensktje Hindriks [bron: 
Ovl.akte Grijpskerk 1821 nr 17] Renske Hindriks Kooima [bron: Ovl.akte 
Grijpskerk 1877 nr 38]  
Kinderen van Geert en Harmke:  
1 Albertje Geerts van Prins, geboren rond 1805, gedoopt in Grootegast. 
Albertje Geerts is overleden op 23-06-1852 in Grootegast, 47 jaar oud 
[bron: Ovl.akte Grootegast 1852 nr 30]. Albertje Geerts trouwde met Jan 
Jans Saartjes, dagloner, geboren rond 1801. Jan is overleden op 12-09-1847 
in Grootegast, 46 jaar oud [bron: Ovl.akte Grootegast 1847 nr 71]. Van het 
overlijden is aangifte gedaan op 13-09-1847.  
2 Renske Geerts (Rinskje) van Prins, geboren rond 1810, gedoopt in 
Grootegast. Rinskje is overleden op 23-10-1875 in Grootegast, 65 jaar oud 
[bron: Ovl.akte Grootegast 1875 nr 76]. Rinskje trouwde met Geert Folkerts 
Rinkema/Renkema, dagloner, geboren in 1802, zoon van Folkert Geerts en 
Roelfke Hendriks. Geert Folkerts is overleden op 06-04-1847 in 
Grootegast, 45 jaar oud [bron: Ovl.akte Grootegast 1847 nr 26]. Van het 
overlijden is aangifte gedaan op 08-04-1847. 
 
 

VRAAG 
Is het mogelijk om een vraag aan de lijst toe te voegen? De chef van 
mijn vrouw heet Anne Erik Reitsma, en hij beweert van Friese afkomst 
te zijn. De voor hem oudst bekende voorvader heet Anne Dirks 
Reitsma, *11-11-1839 gem. Ferwerderadeel. Hij was getrouwd met 
Trijntje Geerts Hamstra, * 08-01-1842 gem. Dantumadeel. Dit 
echtpaar is getrouwd 16-5-1868 gem. Ferw.deel. Is er een Sneuper-lid 
die deze mensen in zijn/haar stamboom heeft en mij aan de 
voorouders van deze mensen kan helpen? 
Alvast mijn hartelijke dank, Wyp de Hoop, wypdehoop@noknok.nl 
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MIJN FAVORIETE VOOROUDER 
 

Theunis Doekes Prins 
 

A. van der Wel-Prins (welprins@planet.nl) 
Theunis Doekes Prins is geboren in Birdaard op 7 
september 1862. in Raard, Westdongeradeel. Zijn 
eerste levensjaren brengt hij door op de boerderij met 
zijn ouders, Doeke Piers Prins, geboren op 10 februari 
1832, te Sybrandahuis, en Foekje Theunis Posthumus, 
geboren op 7 september 1832 te Ternaard, en met zijn 
broers en zussen. Al snel wordt duidelijk dat de jonge 
Theunis zich niet tot het boerenbedrijf voelt 
aangetrokken. Hij wil kennis opdoen en onderzoeken. 
Hij is iemand van goede aanleg, met een scherpzinnig verstand. Tot ver in 
de omtrek is hij vermaard om zijn damtalent. Hij kan zich meten met de 
beste dammers. Na de lagere school gaat hij in een naburig dorp op een 
notariskantoor werken. Dat bevalt hem helemaal niet. Er wordt besloten 
dat hij naar Dokkum zal gaan, waar zijn grootmoeder woont, om de 
Latijnse school te bezoeken.  
Bij gebrek aan leerlingen wordt de school opgeheven. Daarna gaat hij naar 
het Christelijk Gymnasium in Zetten. Twee jaar later legt hij examen af. Bij 
het verlaten van het Klassieke Opleidingsinstituut houdt hij een slotspeech 
in het Latijn. De jonge Prins besluit om theologie te gaan studeren en wordt 
in 1881 als een van de eerste studenten toegelaten tot de in 1880 opgerichte 
Vrije Universiteit in Amster- 
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dam. Hij woont in die tijd in het huis van dr. Abraham Kuyper, die op deze 
manier zijn inkomen wat aanvulde. De keuze van ds. Prins om theologie te 
gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is bijzonder. 
Wellicht wordt deze keuze mede beïnvloed door de oprichter, dr. A Kuyper, 
die, in de tijd dat Theunis in Zetten studeert, in een plaats daar in de buurt, 
als predikant werkzaam is. Kuyper is iemand met een groot charisma en 
het is voorstelbaar dat hij invloed had op de jonge gymnasiasten. Of het 
verstandig is geweest is de vraag. Het examen wordt nog niet erkend, en in 
feite heeft men niets, na het afronden van de studie Theologie. De enige 
preekstoel die voor deze studenten open staat is de preekstoel van de 
Dolerende kerken, een afgescheiden groep uit de Hervormde kerk, met als 
geestelijk leider dr. A Kuyper. 
In 1887 wordt de studie theologie afgerond en staat men open voor een 
beroep. De inhoud van de beroepingsbrief uit Wons is het lezen waard: 
 
Aan den Eerwaarden Heer Th. D. Prins, Candidaat in de Heilige 
Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
 
De Kerkenraad der Gereformeerde Gemeente te Wons en Engwier, 
wenschende over te gaan tot de vervulling van de bestaande vacature, 
opdat de Gemeente te dezer plaatse meer zoo spoedig mogelijk voorzien 
worde van een Bedienaar des Goddelijken Woords, is daartoe op heden der 
2den Mei 1887 in wettige vergadering saamgekomen en heeft, na met 
smeekingen en gebeden den Koning der Kerk te hebben aangeroepen, of 
het Hem believen mocht, genadiglijk een van Hem geschonken Leeraar aan 
deze Gemeente te willen schenken, met algemeene keurstemmen in de 
bediening hier beroepen, den Eerwaarden Heer T.D. Prins, candidaat in de 
Heilige Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, die zoodra 
bericht zal zijn ingekomen, dat hij deze beroeping opvolgt, ter bekwamen 
tijd en plaatse voor de Gemeente zal worden voorgesteld. 

Van deze beroeping u met dit schrijven kunnis gevende, wenschte de 
Kerkenraad u allereerst te doen weten dat zijne Kerk de drie Formulieren 
van Eenigheid als accoord van Kerkelijke gemeenschap onderhoudt, dat zij 
leeft bij de Kerkenorde van Dordrecht uit den jare 1619 en in corres-
pondentie trad en nog steeds wenscht te treden met alle Gereformeerde 
Kerken in deze landen, die na afwerping van het haar in 1816 opgelegde juk 
tot de vrijheid in Christus zijn teruggekeerd.  

Indien derhalve deze belijdenis, gelijk hij vertrouwen doet, ook de 
Uwe is en ook gij bereid zijt onder deze Kerkenorde te leven, en deze 
gemeenschap te onderhouden, komt hij tot U met de Bede, dat Gij deze 
beroeping naar Zijne Gemeente in ernstige overweging moogt nemen, en, 
bij aldien dit des Heeren leiden met u zijn mag, haar mocht opvolgen, door,  
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zoodra de gestelde termijnen voor de afroeping aan de Gemeente zullen 
verstreken zijn, tot haar over te komen, teneinde openlijk in den dienst 
alhier bevestigd te worden.  

Het is daarbij de wensch van de Kerkenraad alhier, dat Gij een 
instrument in de hand des Heeren moogt zijn als een man vol van krachten 
des Heiligen Geesten om met hem deze Gemeente op te bouwen op het van 
God gelegde fondament, en dat de Heilige Geest U daartoe bekwame in Uw 
ambt en versiere met al zulke gaven des geloofs, als uwe bediening in haar 
midden tot een eere van Christus kunnen maken. U zal daartoe aanbevolen 
zijn, dat Gij Gods Woord, en dat Woord alleen, in de saamvergadering der 
geloovigen uitlegt en toepast, de Sacramenten uitreikt, en voorgaat in de 
openbare gebeden, dat Gij alzoo de sleutelen des Hemelrijks, naar de 
vereischten van Uw ambt op den kansel, in de vergaderingen van den 
Kerkenraad en in de huizen der Gemeenteleden getrouwelijk bedienen 
moogt, opdat de nog van kennis verstokenen door U onderwezen worden, 
dat de ongeregelden mogen worden vermaand, de bedroefden vertroost, de 
kranken bezocht en dat het door U als een getrouw Herder, die de zielen 
der Gemeente op zijn harte draagt, aan een iegelijk worde aangezegd, hoe 
het den goddelooze kwalijk zal gaan en alleen wie gerechtvaardigd is door 
het bloed des Kruises vrede kan hebben eeuwiglijk.  
 

Theunis D. Prins voor de pastorie te Wons. 
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Zijnerzijds hoopt de Kerkenraad in broederlijke trouw en in de gemeen-
schap des Geestes U ter zijde te staan en met U de gemeente des Heeren 
aan deze plaats te bouwen.  

Voorts zal hij in gehoorzaamheid aan het Woord des Heeren zorg 
dragen, dat Gij in het Evangelie onder de Gemeente arbeidende, ook 
zonder zorge voor het Evangelie leven kunt en doet U daarvan de nadere 
bepaling hierachter toekomen. En hiermede U in deze dagen van beraad 
aan de leidingen des Geestes aanbevelende, zal hij zich gelukkig achten, zoo 
Gij weldra hem zelven en de Gemeente moogt ver-blijden met het bericht 
van Uwe bereidvaardigheid, om onze Herder en Leeraar te worden. 
 
De Kerkenraad voornoemd:(was get.) R.M. v.d. Weide, ouderling 
    (was get.) D.J. Reinsma, diaken 
    (was get.) R.S. de Witte, diaken 
Gedaan in de Vergadering des Kerkeraads te Wons, op maandag den 2den 
mei 1887, in tegenwoordigheid van mij, waarnemend consulent ad hoc, 
(was get.) K. Fernhout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theunis en Aaltje: 
25 jaar gehuwd  
en  
Theunis Doekes Prins  
25 jaar predikant 
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Het beroep, uitgebracht door de Gereformeerde kerk in Wons, wordt 
aangenomen en Ds. Prins wordt in 1887 als predikant benoemd aldaar. Hij 
arriveert met zijn vrouw Aaltje Jans Botma en in Wons start het kerkelijke 
en het gezinsleven van het jonge paar. De start is niet gemakkelijk. Kort 
voor zijn aantreden is er een scheuring geweest die zijn beslag krijgt in de 
kerkenraadvergadering van 9 februari 1887: 
De strijd is heftig geweest. Men ging elkaar te lijf met hooivorken en 
stokken en de vrouwen deden niet onder in de strijd en gebruikten hun 
eigen wapens, lallen, wat dat ook mogen zijn. (natte lappen?)  
De bevestiging in het ambt vindt plaats in een timmerschuur, omdat de 
kerk verzegeld is, in afwachting van een gerechtelijke uitspraak over het 
eigendomsrecht. Later worden de kerk en de pastorie toegewezen aan de 
Synodalen, zodat de Dolerenden zelf een kerk en een pastorie moeten 
bouwen.  
Een weduwe in de Gemeente stelt haar grote huis, tijdelijk ter beschikking. 
In Wons worden drie kinderen geboren in het gezin Prins-Botma, waarvan 
er één jong overlijdt. Aaltje is veel ziek. De TBC openbaart zich al vóór de 
geboorte van het eerste kind. In 1891 krijgt Theunis Doekes een beroep 
naar het nabijgelegen Bolsward, dat wordt aangenomen. Het gezin verhuist 
naar Bolsward, waar Theunis Doekes blijft tot aan zijn emeritaat in 1928. 
Er komen daar nog tien kinderen bij.  
Tot aan zijn dood, in maart 1929, is hij nog een jaartje in De Knijpe. 
 
De geschiedenis van de familie Prins ligt in Noordoost Friesland. In 1707 
woont in Wanswerd een echtpaar, genaamd Pier Abels en Aagtje Pieters. 
De ons bekende kinderen worden vanaf 1716 geboren in Birdaard. Voor 
zover na te gaan, is de familie voor het grootste gedeelte blijven wonen in 
de omgeving van Noordoost Friesland. De deelname aan het Kollumer 
oproer heeft het gezin Geert Pieters van Prins naar het buitenland 
gedwongen. Daarom wonen de nakomelingen nog in Groningen. Maar in 
de omgeving van Dokkum zijn nog de nakomelingen van Pier Abels te 
vinden en ze dragen nog de namen Pier en Doeke. 
 
(zie ook de reactie van Carel Plantagie aangaande de geschiedenis van 
Geert Pieters van Prins, eerder in dit nummer op bl. 8) 
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DIENSTWONING ‘DE DOUWEMATTE’ TE EE; 
EEN TERUGBLIK.  
 

Simon Visser, Leeuwarden 
 
Inleiding 
Rijdende van Ee naar Metslawier wordt juist buiten Ee de oprit naar 
boerderij Klein- Humalda rechts gepasseerd. Even verder, ook rechts, 
bevindt zich een onopvallende landweg met een unieke straatnaam: de 
‘Douwemattereed’. Een korte toelichting op deze Friestalige straatnaam 
lijkt als inleiding op zijn plaats. In deze naamgeving liggen een verandering 
in de Friese spelling en een stukje plaatselijke geschiedenis opgesloten. Het 
eerste woorddeel ‘Douw(e)’ heeft niets te maken met een jongensnaam, 
maar is de oude spelling voor duif (uitgespoken met een ‘o’-klank). In de 
nieuwe spelling zou er ‘dowemattereed’ gestaan hebben. Het middelste deel 
‘matte’ kan het best vertaald worden als: hok voor pluimvee. Zo betekent 
het Friese ‘hinnematte’: kippenhok en ‘dowematte’: duivenhok of duiventil. 
Het laatste deel ‘reed’ is het meest bekend en staat voor landweg of pad. In 
het gehele postcodeboek zult u maar éénmaal een ‘Douwemattereed’ 
aantreffen, namelijk deze te Ee. Het Nederlandse ‘Duiventilpad’ is 
hiervan de letterlijke vertaling. Kortom, deze landweg werd genoemd naar 
een duiventil. Om precies te zijn naar een arbeiderswoning met de 
veldnaam cq volksnaam ‘de Douwematte’. Hierin was het duivenverblijf 
van boerderij Klein-Humalda ondergebracht. Van dit huisje werd eerst de 
zolder en later een deel van het aangebouwde schuurtje als duivenhok 
gebruikt, maar het werd in 1965 helaas afgebroken.  
 
De liefde voor de duif ging door de maag 
Bij een til wordt nu vaak gedacht aan een sierlijk hokje op een paal waarin 
men als hobby een paar koppeltjes duiven houdt. Maar eertijds had de 
duivenhouderij met liefhebberij niets van doen. De eigenaar voederde zijn 
vogels namelijk niet. De ‘gibben’ of ‘veldvlugters’ zochten hun voedsel op 
de akkers in de omgeving van hun hok. Het duivenhok diende alleen maar 
als slaap- en broedplaats voor de vogels. Het bezit van een duiventil was 
enigszins vergelijkbaar met een eendenkooi, men hield deze vogels puur 
voor de consumptie. Met de gevangen vogels uit een eendenkooi was het 
niet anders. Dit waterwild belandde uiteindelijk ook op tafel.  
Immers, voor de uitvinding van de koel- cq vrieskist was vers vlees lang 
niet altijd beschikbaar. In november, de slachtmaand, werd het ‘overtollige’ 
vee geslacht. Het vlees werd geconserveerd door het te pekelen of te roken. 
Voor een vers stukje vlees was men afhankelijk van een noodslachting, de  
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jacht, de vangsten uit een eendenkooi of een duifje uit een duiventil. De 
mest uit het duivenverblijf was eveneens van grote waarde. Eén duif liet per 
jaar ongeveer vijf kilo dong achter in een til. Deze krachtige hoogwaardige 
meststof werd ondermeer gebruikt voor de tuinbouw en de tabaksteelt. Ook 
hier geldt weer, de tijden zijn veranderd; kunstmest bestond nog niet. 
Voor Nederland is aantoonbaar dat men vanaf eind 13e eeuw (a) t/m begin 
19e eeuw op deze wijze op vrij grote schaal duiven heeft gehouden. Dicht bij 
huis, in de voormalige Gemeente Oostdongeradeel, konden tot nu toe zo’n 
50 duiventillen worden gelokaliseerd, meestal bij boerderijen.  
 
Overlast en de overheid 
Buiten de boven genoemde ‘profijten’, waren er aan de duivenhouderij van 
weleer ook nadelen verbonden. In een til werden zo’n 60 tot 200 paartjes 
(b) duiven gehuisvest. Duidelijk zal zijn dat de vogels op de omliggende 
akkers niet alleen de onkruidzaden, maar ook menig graantje, meepikten. 
Deze akkers hoefden helemaal niet in eigendom of in pacht te zijn bij de 
duivenhouder. De veroorzaakte schade aan zaaigoed zoals bonen en granen 
was meestal deels voor de buren. Deze duivenhouderij werd t/m het begin 
van de 19e eeuw nog als gewoon ervaren; maar zou nu niet meer aan-
vaardbaar zijn. 
In de regelgeving hierover kunnen voor de Nederlandse gewesten overeen-
komsten en verschillen worden vastgesteld. In het Rijnland (1591) en 
Delftland (1610) was een Plakaat van kracht waarin twaalf morgen land-
bezit (of in pacht) vereist was voor het bezit van een duiventil. Hiervan 
moest minstens de helft ‘werden beteelt of gebroken’(1). In het 
rechtsgebied van het stadje Westwoude was de duivenhouderij in de 16e 
eeuw verboden; ‘uutgeseyt als men se hout onder die kist’...(2). Maar in de 
meeste gewesten beschermde de gewestelijke overheid de duivenhouder, 
door te verbieden om andermans duiven te schieten of te vangen (3&4). Zo 
ook in Friesland; een ordonnantie uit 1564 verbood het om ‘eenyge Duyven 
te schieten, met netten’ oft eenich andere instrumenten, hoedanich die zyn, 
te vangen...’.(5). Er bleef niets anders over dan de vogels met veel 
geschreeuw en armgezwaai te verjagen.  
De Franse bezetting maakte aan alle lokale verschillen een einde. De 
jachtwet van 1807 stelde ondermeer dat de eigenaren van duiventillen 
‘dezelven kunnen behouden’ mits aangemeld bij de opperjagermeester (6). 
Voor het oprichten van nieuwe tillen moest echter toestemming worden 
gevraagd. Met andere woorden er moest worden geregistreerd. Voor het 
eerst in de historie werd door een overheid bijgehouden wie er een 
duiventil bezat. Voor het bezit van een til was in de daarop volgende 
Nederlandse jachtwetten (m.i.v. 1814) eveneens een registratie vereist (7). 
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Boerderij Klein-Humalda met de dienstwoning 1700/1800  
Sedert het bijhouden van de Floreencohieren vanaf 1700 is de eigendoms-
geschiedenis van de boerderij dezelfde als van de dienstwoning ‘de 
Douwematte’. Toch is dit niet altijd het geval geweest. Zoals te verwachten 
was de boerderij floreenplichtig (belastingplichtig) onder Ee. Opmerkelijk 
is echter dat de dienstwoning floreenplichtig was onder Engwierum (c). 
Bekend mag worden verondersteld dat de floreenplicht een vervolg was op 
de zogenaamde ‘Eerste Aanleg’ (een belasting ingevoerd in 1511). Mogelijk 
was de eigenaar van het huisje, of het stee waarop het stond, in het begin 
van de 16e eeuw een ingezetene van Engwierum.   
Omstreeks 1700 was er voor wat betreft Klein-Humalda sprake van gedeeld 
eigendom. Juff. Johanna van Wegewaerts uit Amsterdan en de erven van 
Gerbrandt Ornia bezaten ieder de helft. In 1707 kocht Tiberius Pepinus van 
Eminga het deel van juff. Wegewaerts. Hij zal via zijn overleden echtgenote 
Luts van Ornia de andere helft al in bezit hebben gehad (d). De plaats groot 
80 pondemaat werd in 1710 verworven door Reijtse Sapes Jepma (IJpma) 
en de fiscaal Petrus Bergsma. Pachter was en bleef Brandt Reijners, die per 
pondemaat 2 Goudgld. huur betaalde. 
Petrus Bergsma verkocht in 1728 zijn deel in zathe Klein Humalda aan IJpe 
Jacobs en Rinske Lieuwes. Drie jaar later staat IJpe al te boek als bezitter 
van de gehele plaats. Er volgen in het nageslacht van dit echtpaar nog enige 
verervingen. De plaats zou de rest van de 18e eeuw in het bezit van deze 
familie blijven. Men noemde zich omstreeks 1760 zelfs naar de boerderij en 
nam de naam Humalda aan.  
IJpe Jacobs Humalda, een kleinzoon van de juist genoemde IJpe Jacobs, 
overleed omstreeks 1800. Op 17-7-1800 vond de scheiding van zijn 
bezittingen plaats en... er was een ruime nalatenschap. Er werd aan ieder 
van de vier kinderen ongeveer 50 pondemaat land toebedeeld; waardoor 
Klein-Humalda ‘uitelkaar vloog’. Lysbeth IJpes Humalda ontving o.m. 25 
pondemaat uit deze plaats met de dienstwoning. Na het overlijden van haar 
eerste man, Cornelis Folkerts Botma, was ze in 1811 opnieuw gehuwd met 
Jan Justus K(C)rans (9). De registraties van de duivenhouderij op ‘de 
Douwematte’ staan van 1818 t/m 1824 op naam van Jan J. Krans. Het 
echtpaar Krans/ Humalda woonde zelf op zathe ‘De Keegh’ in Morra en had 
daar ook een duivenverblijf. 
Grietje IJpes Humalda ontving ‘bij scheiding van vaders goed’ 47 
pondemaat uit Klein- Humalda met de opstallen c.q. de boerderij. Aldus de 
aantekeningen van haar echtgenoot Minne Douwes Mellema. Minne 
Douwes was een vooraanstaande, welgestelde boer, die zelf op Mellema-
state te Oostrum woonde. Een boerderij waar ook al een duiventil bij 
hoorde. Vrij zeker heeft Minne Douwes, nadat ‘de Douwematte’ eigendom 
van zijn zwager werd, een nieuwe duiventil in Ee te opgericht. ‘Bij de  
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boerderij van zijn vrouw hadden immers altijd al duiven gehoord’. Hij liet 
namelijk van 1814 t/m 1834 twee duiventillen registreren één te Ee en één 
te Oostrum... en Klein Humalda was het enige bezit van het echtpaar 
Mellema/ Humalda in Ee (e). 
 
Dienstwoning ‘de Douwematte’. 
Uit het kaartje blijkt dat de dienstwoning op enige afstand van de boerderij 
lag. Het kwam wel vaker voor dat men zijn duiven op enige afstand van de 
boerderij onderbracht. De vogels verontreinigden het drinkwater en 
vervuilden het wasgoed. De boer schoof de overlast letterlijk af op zijn dak 
van een ondergeschikte; vrij zeker een gehuwde arbeider. Een zelfde 
situatie werd aangetroffen bij Waltha-zathe in Kollumerpomp (9). 
 
 
Zoals de laatste bewoners de dienstwoning van Klein-Humalda nog hebben 
gekend, werd het pand in twee fasen opgetrokken. Het oudste bouwdeel 
bestond uit een huisje met een pannendak. In de achtermuur bevond zich 
in de topgevel een driehoek van zes vlieggaten voor duiven. Zoals in 
Friesland gebruikelijk, zal de vliering van het huisje gediend hebben als 
duiventil. Later, toen er tegen de woning een schuurtje met een rietdek 
werd aangebouwd, werd de achtergevel een tussenmuur. De oude duiven- 
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gaten verloren hun functie. Dit euvel werd opgelost door in de achtergevel 
van het schuurtje een reeks van ongeveer 10 duivengaten aan te brengen. 
Kortom de duiven verhuisden naar een nieuw onderkomen in het 
schuurtje. In het schuurtje waren oorspronkelijk vier koestallen 
aangebracht. 
 

Maar er blijven talrijke vragen onbeantwoord. Over de historie tot 1700 is 
niets bekend. Sedert wanneer het huisje als dienstwoning van Klein-
Humalda in gebruik werd genomen is niet bekend. Het pand wordt ook 
niet genoemd in de Reële-goedschatting. Het zal voor deze ‘OZB’-belasting 
bij de boerderij ingedeeld zijn geweest. Ook kunnen de ouderdom van het 
huisje of het later aangebouwde schuurtje niet meer worden gedateerd. Er 
rest alleen een voorzichtige veronderstelling.  
Het huisje wordt op de eerste kadastale kaart (1832) al weergegeven met 
het schuurtje. Hieruit kan worden geconcludeerd dat deze aanbouw vroeg 
19e- of laat? 18e eeuws kan zijn. Het oudste bouwdeel, het huisje, was zeker  
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van respectabele leeftijd; 18e eeuws, mogelijk ouder. De duivenhouderij van 
Klein Humalda kan dus als zeker 18e eeuws worden gedateerd. De 
achtermuur van het schuurtje, met daarin de reeks duivengaten, was 
omstreeks 1920 al bouwvallig en werd toen vervangen (maar zonder 
vlieggaten). Het woonhuis ‘de Douwematte’ zelf werd in 1965 wegens de 
slechte bouwkundige toestand afgebroken. Het stee van het huisje werd een 
deel van de aangrenzende akker.   
 

Zes duivengaten in de topgevel van het pastoorshuis te Boer, (ong. 1540) 
Dergelijke vlieggaten waren ook aanwezig in de nok van de tussenmuur 
van “De Douwematte” te Ee. 
 

Als afsluiting nog even terug naar de naamgeving. Pas in 1906 werd de 
ongetwijfeld oude veldnaam ‘de Douwematte’ vastgelegd in een notariële 
akte; citaat:‘Eene huizinge met grond en erve cum annexis onder Ee ‘de 
duivenmat’ genaamd. Kadastraal bekend Ee sectie C nr. 130; huis en erf 
groot 3 are en 90 centiare. Het huisje bestaat dus niet meer, maar sedert 
de invoering van de officiële straatnamen (plm. 1960?) is er nog ‘de 
Douwemattereed’. Een herinnering aan een vergeten gebruik; het houden 
van consumptie-duiven.  
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Bronnen: 
a/ In de stad Utrecht het restant van een duiventil in stadskasteel Oudaen; 
gedateert 1280 (10). In het gewest Zeeland een Keur over de duiven-
houderij uit 1290 (11). Het oudst aangetroffen voorbeeld uit Friesland is het 
fundament van een duiventoren op het terrein van de Cisterciënser-abdij 
Klaarkamp bij Rinsumageest;  13e of 14e eeuws (12). 
b/ De duiventil van boerderij de Cooy te Engwierum: 60 paren duiven. De 
duivenzolder van het poortgebouw van Sjuxma-state te Waaxens: 200 
paren duiven (midden-19e eeuwse registratie-opgaven). 
c/ Floreencohieren Oostdongeradeel; Ee 1700; plaatsen 22; belasting: 25 
Floreen = 25 Goudgulden. Floreencohieren Oostdongeradeel Engwierum 
1700; losse landen 52; belasting: 2 Floreen en 3 Stuivers.  
d/ Tiberius Pepinus van Eminga was achteréénvolgens gehuwd met: Luts 
Gerbrandtsd(ochter) van Ornia, Christina Genoveva van der Goes en His 
Mary Ruurdsd(ochter) van Burmania, die hem overleefde. 
e/ De Floreencohieren van 1818 en 1828 vermeldden dat geheel Klein-
Humalda eigendom zou zijn van de broers Jacob- en Reitse IJpes 
Humalda. Dit is onjuist; beide broers waren eigenaar van ‘plaats 14’ te Ee 
(98½ Pondem.)  
Literatuur:  
1...Mr. Simon van Leeuwen, R.G....Het Rooms-Hollands-Regt...uitg. 
1741...(o.m. een verzameling plakaten). 
2...M. Pols...Westfriese stadsrechten; deel II; 16e eeuw...uitg. 1885. 
3...Costumen ende usantien der Hooft-stadt ende meyerye van s’Hertogen-
Bossche 1606...uitg. Jan Scheffers 1684. 
4...Octroyen, Privilegien ende Keuren: enz. van de Oude-Zijpe ende Hase-
polder...uitg. Gerrit Welhem 1717. 
5...C.F. Schwartzenberg thoe Hohenlandsberg...Groot Plakaat en 
Charterboek van Friesland (6 delen) Ordonantie uit 25-8-1564)...uitg. 1764. 
6...Verzameling van Placaaten, Decreten, Bekend-makingen, enz. Deel 17-
18. Door Zijne Majesteit den Koning van Holland, enz. Beginnende 8-5-
1807 eindigende 14-7-1808. 
7...o.m: A.H. Verster van Wulverhorst...Geschiedkundige aantekeningen 
over het Jagtwezen sedert de vroegste tijden (hierin Jagtwet 1814)...1840. 
8...S. Visser...Eskes-duiventillen in Kollumerpomp en Burum...Nieuwsblad 
van Noord-oost Friesland 2-febr.1996. 
9...B. Jansma en H. Notenbomer...Morra 750 jaar...1980 
10...A.F.E. Kipp...Oude Gracht 99, het huis Oudaen...Archeologische en 
bouwhistorische kroniek van de Gemeente Utrecht...1986. 
11...Mr. J. Kosters...Eenige mededelingen over oud Nederlandsch 
jachtrecht...1910. 
12...S.Visser,.Duiventorens en Grauwe-monniken,Vanellus 1993 nr. 6 
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Gebruikte bronnen: 
vriendelijke mededelingen van de hr. J. Postuma te Ee in 1982, betreffende 
het pand ‘de Douwematte’; citaat: ‘Onder het riet van het schuurtje zaten 
er destijds zo’n 10 duivengaten op een rijtje’.  van de hr. E.D. Visser te Ee in 
1982, betreffende het pand ‘de Douwematte’; citaat: ‘Omstreeks 1920 is de 
achtermuur met de duivengaten vervangen’ van de hr. en mevr. Veenstra 
uit Kollum, de laatste bewoners van ‘de Douwematte’in 1982; citaat: ‘Boven 
in de tussenmuur zaten nog zes oude duivengaten’.  
Nationaal Archief. toeg. 2.04.3; inv.nrs 2067 en 2069; arch. van de dienst 
Opperhoutvesterij. Hieruit de geregistreerde duiventillen in Friesland 
(1814 t/m 1849).  
Tresoar. toeg. 5; inv.nrs. 3455 t/m 3468. Floreen OOD 1700 t/m 1860. 
Tresoar. toeg. 5; inv.nrs. 4484 t/m 4523. Reëel  OOD 1711 t/m 1792. 
Tresoar. toeg. 8; inv.nrs. 1585 t/m 1604. Reëel OOD 1795 t/m 1805. 
Tresoar. gen. 441. Stamboek van den Frieschen Adel. 
Tresoar. toeg. 38; inv.nr. 15. Commissie Herziene Grondbelasting (OAT) 
1832. (De bezittingen van Minne Douwes Mellema en Jan Justus Crans in 
de Kad. Gem. Ee. Boerderij Klein-Humalda; sectie C; nr. 141 huis en erf. 
Huis ‘de Douwematte; sectie C; nr. 130 huis en hof. 
Tresoar. collectie kadastrale kaarten (o.m. 1832). 
Tresoar. toeg. 13-27; inv.nr. 103; folio 10; 27-10-1707. Procl. v. verkoop 
Oostdongeradeel. (Tiberius Pepinus van Eminga en echtgenote, C.G. v/d 
Goes, kopen de wederhelft van de zathe). 
Tresoar. toeg. 13-27; inv.nr. 103; folio 57 en 58; 15-12-1710. Procl. v. verkoop 
Oostdongeradeel. (Reijtse Sapes Jepma en Petrus Bergsma kopen Klein-Humalda, 
groot 80 pondemaat).  
Tresoar. toeg. 13-27; inv.nr. 103; folio 384; 21-6-1728. Procl. v. verkoop 
Oostdongeradeel. (Petrus Bergsma verkoopt zijn deel in zathe Klein-Humalda aan 
IJpe Jacobs en Rinske Lieuwes).  
Tresoar. toeg. 347; inv.nr. 1272; 1832. (Stukken betreffende de invoering van het 
kadaster in de Kad. Gem. Ee, met persoonlijke aantekeningen; opgemaakt door 
M.D. Mellema). 
Tresoar. toeg. 35-02; inv.nr. 16; akte 26; 27-7-1839; Arch. Kad. & Openb. Reg. (akte 
van scheiding tussen de  erfgenamen van wijlen Lysbeth IJpes Humalda. Het huis 
Kad. Gem. Ee; C nr. 130; ‘bezwaard te Engwierum met 2-3-0 floreen onder nr. 52’ 
wordt o.a. toegewezen aan Folkert Kornelis Botma; een zoon uit het eerste huwelijk 
van Lysbeth IJpes Humalda).  
Tresoar. toeg. 35-02; inv.nr. 387; akte 22; 2-2-1860; Arch . Kad. & Openb. Reg. 
(Akte van scheiding; Jacob Folkerts Botma krijgt o.a. het huis Kad. Gem. Ee; sectie 
C; nr. 130 toegewezen). 
Tresoar. toeg. 35-02; inv.nr. 1351; akte 21; 27-12-1906; Arch. Kad. & Openb. Reg. 
(Akte van scheiding van de bezittingen van wijlen Jacob Folkerts Botma en Eelkje 
Sijbes Jousma. In deze akte wordt het huis en erf: Ee; C nr.130 voor het eerst de 
‘Duivenmat’ genoemd).  
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ADELLIJKE GESLACHTEN  
IN EN OM DOKKUM, deel 1 
 

Simon Wierstra (s.wierstra@chello.nl) 
 
Nu het boek "Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo" 
door M. Schroor e.a. onlangs is verschenen, leek het mij wel aardig om 
genealogieën te publiceren van sommige daarin genoemde families.  
Als eerste dan de familie Mockema, nauw verbonden met Dokkum. Voor de 
vroegste personen en hun familierelaties zijn de gegevens ontleend aan het 
stamboek van de Friese adel, zoals bekend lang niet altijd betrouwbaar, dus 
met voorbehoud. Wel heb ik geprobeerd om met brononderzoek het een en 
ander te verifiëren en soms ook te corrigeren. 
Voor aanvullingen en verbeteringen houd ik mij aanbevolen. 
 
In de 15e eeuw was de familie betrokken bij de strijd tussen Schieringers en 
Vetkopers. Zij hadden tot 1492 een stins ten zuiden van de kerk van Aalsum 
(zie Tegenw. Staat II-215 en Aardrijkskundig woordenboek, v.d. Aa) en 
bezaten ook een sterke stins bij Ee, verbrand in 1501 na een belegering 
(Tegenw. Staat II-212/213). Zie over dit laatste ook het boek van D.A. Zwart 
"Schetsen uit de historie van Ee", Metslawier 1994. 
In het stemcohier van 1640 wordt Mockema te Aalsum vermeld onder stem 
9 en Mockema te Ee onder stem 12. Wanneer de stinsen bij Aalsum en bij 
Ee zijn afgebroken is mij niet bekend, maar die bij Ee na 1700 (zie D.A. 
Zwart). Verder werd er o.a. gewoond op het "Blaeu Mockema huis" in 
Dokkum bij de zijl, in 1606 verkocht aan het stadsbestuur om daar het 
nieuwe raadhuis te vestigen. Van de adellijke familie Mockema stierf de 
laatste man met die naam, Salvius, op 7-3-1606 en de laatste vrouw was 
Jetscke van Mockema, overleden 18-8-1632. 
 
Bronnen, aanwezig bij Tresoar Leeuwarden, en gebruikte afkortingen: 
Stbk: Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren adel (2 delen, 
Hettema e.a.) 
OFO: Oudfriesche Oorkonden (4 delen, Sipma e.a.) 
GPCV: Groot Placcaat- en Charterboek van Vriesland 
Pax: Pax Groningana (oorkonden, Oosterhout e.a.) 
RvA: Registers van de Aanbreng 1511 en 1514 
BB: Beneficiaalboeken 1543 
PI: Personele Impositie 1578/1579 
GO: Geestelijke opkomsten van Oostergo 1580/1581 
FT: Friese testamenten tot 1550 (Verhoeven e.a.) 
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HvF: Sententies Hof van Friesland (T14) 
HvR: De Heeren van den Raede (O.Vries e.a.) 
NO I, II: Noordelijk Oostergo; I, Ferwerderadeel; II, de Dongeradelen 
(H.v.d. Berg) 
NL: Nederlandsche Leeuw 
GJB: Genealogysk Jierboek, Fryske Akademy 
GEN: Collectie genealogieën,Tresoar 
T: Toegang tot archieven, Tresoar 
Register van edelen uit 1505, die het verdrag met de hertog van Saksen 
tekenden, de reversaalbrief: T342-05,nr.62. 
Grafschriften: Grafschriften tussen Flie en Lauwers (5 delen, v.d. Meer e.a.) 
GsvD: Geschiedenis van Dokkum (M. Schroor e.a.) 
*: de sterfdatum is o.a. ontleend aan het "Dootboeck" door E.H. van Donia 
(GEN 742). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wapen zoals het werd gevoerd 
door Womck van Mockema 
(+ 26-3-1605)  
afk. uit het Conscriptio Exulum 
(Beaken 1969, bl. 166) 
 
 
 

GENEALOGIE MOCKEMA, DOKKUM 
 
A-I. Botte van Mockema, overleden n 1370. 
Genoemd in 1370 te Morra (Stbk). 
Zijn zonen bij een onbekende vrouw: 

1  waarschijnlijk Taecke van Mockema, volgt onder A-II. 
2  waarschijnlijk Popcke van Mockema, overleden n 1410. 

Hij woonde te Morra en wordt genoemd in 141? als grietman van 
Oostdongeradeel (Stbk en naamlijst grietmannen). Hij had vermoedelijk 
geen kinderen. 
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A-II. Taecke van Mockema, overleden n 1422, waarschijnlijk zoon van 
Botte van Mockema (A-I). 
Genoemd in 1422 (Stbk). 
Zijn zoon bij een onbekende vrouw: 

1  waarschijnlijk Juw van Mockema, volgt onder A-III. 
 
A-III. Juw van Mockema, overleden n 1438, waarschijnlijk zoon van 
waarschijnlijk Taecke van Mockema (A-II). 
Hij woonde te Morra en wordt genoemd in 1438 (Stbk). 
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: 

1  Tjaert van Mockema, overleden v 7 nov 1463. 
Pax-10 d.d.10-10-1444: Tjaert en andere hoofdelingen contra Syds van 
Tjaerda e.a. 
Pax-18 d.d.7-11-1463: volmachten van zalige Tjaert Mockema brengen zijn 
geschil met Aut op den Zwaech voor zoenlieden. 
Hij leefde nog in 1455 (Stbk). 

2  Taecke van Mockema, volgt onder A-IV-a. 
3  Hessel van Mockema, volgt onder A-IV-b. 
4  Bauck van Mockema 

Bauck was gehuwd met Sjuck van Cammingha, overleden n 1506, zoon van 
Gerrard van Cammingha en Lolck N.. 
OFO I-310 d.d. 4-7-1481: hij wordt genoemd te Grouw. 
OFO IV-70: in 1487 genoemd onder 84 in het register van Leeuwarden. 
In 1494 verkoopt hij land als bewoner van het Dokemahuis te Leeuwarden 
(zie OFO I-407 d.d. 16-5-1494). 
In 1506 bedankt hij de regering dat zijn zoon Petrus voor misdaden genade 
had gekregen (de Vrije Fries XIII-91/96). 
Vermeld met zijn vrouw in Grafschriften IV-76. 
 
A-IV-a. Taecke van Mockema, overleden v 1475, zoon van Juw van 
Mockema (A-III). 
Genoemd in Winsemius-249, Schotanus-349 en GsvD-93. 
Taecke was gehuwd met Doedt van Holdinga, overleden n 1475, dochter 
van Gabbe van Holdinga en Tjemck van Meckema. 
Zij wordt genoemd met haar man Taecke (eerste of tweede ?) in het 
testament van haar moeder uit 1472 (F.T. 29). 
Zij woonde in 1475 met haar tweede man op de Mockemastins in Dokkum 
(GsvD, 93). 
Doedt was later gehuwd met Taecke van Oenema, ook Helbada,  zie B-IV. 
Uit het eerste huwelijk: 

1  Gerbrant van Mockema, ovl. Leeuwarden 16 nov 1512.  
Hij was Vetkoper en werd onthoofd als verrader van de stadhouder, samen  
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met zijn vriend Gemme van Juwsma (Herjuwsma) van Ferwerd (zie 
Encyclopedie van Friesland-blz. 474 en GsvD-122, 123). 
Als Gerbet Muckema vermeld in OFO IV-92 (na 1491), OFO IV-141,144,146 
d.d. 12-10-1504, 30-4-1505 en 12-9-1505. 
Pax-85 d.d.1 1-5-1493: de broers Gerbrant en Tjaert Mockema sluiten zich 
aan bij het verbond van Dokkum met Groningen. 
In 1500 wordt zijn door zijn vrouw verkregen Tjallingsmahuis te Ferwerd 
verbrand (GsvD-108). 
In 1505 vermeld in het register van edelen onder 124. 
Bij R.v.A. 1511 met bezit te Ferwerd (Camminghastate) en Marrum, 
Westernijkerk, Oudkerk, Oenkerk, Wijns, Dokkum, Brantgum, Ooster-
nijkerk en Paesens. 
Gerbrant was gehuwd met Sjouck van Tjallingsma. 
Hij was vermoedelijk eerder getrouwd met iemand uit de Cammingha-
familie van Ferwerd, want in OFO IV-141 d.d. 12-10-1504 noemt Pieter van 
Cammingha hem als zijn “zwager”. Zo kwam hij dan misschien in het bezit 
van Camminghastate te Ferwerd. In OFO I-27 wordt Gerbeth Cammingha 
in 1418 genoemd op deze state. 

2  Tjaert van Mockema, volgt onder A-V-a. 
3  Popcke van Mockema, volgt onder A-V-b. 
4  Rints van Mockema, overleden n 1533. 

Zij woonde op Sjucksmastate te Waaxens (W.D.), waarvan nog de poort is 
overgebleven. Zie voor haar N.O. II-200. 
Bij RvA 1511 daar genoemd als eigenaresse Rents Siuxma met veel bezit. 
Nog genoemd bij rechtszaken HvF 16687-506, 674 d.d. 26-6-1532, 18-12-
1533. 
Haar zoon Abbe van Sjucksma is in 1540 ook in bezit van Camminghastate 
te Ferwerd. Hij overlijdt kinderloos op Sjucksmastate in 1545 en de 
familieleden van Rints erven (HvF 16691 d.d. 30-4-1555 en HvF 16692 d.d. 
14-12-1559). 
Rints was gehuwd met Syds van Sjucksma, afkomstig uit Reitsum, 
overleden v 1511, zoon van Abbe van Stania en Auck N., Sjucksma ?. 
Pax-47 d.d. 17-9-1491: Sydt Sjucksma neemt voor Waaxens deel aan het 
verbond tussen Oostergo en Groningen. Zie ook N.O. II-200. 
Misschien was zijn moeder een Sjucksma uit het Sjucksmageslacht 
genoemd vanaf het begin der 15e eeuw. 
 
A-IV-b. Hessel van Mockema, overleden n 1491, zoon van Juw van 
Mockema (A-III). 
Hij noemde zich Hessel van Humalda, naar zijn vrouw. 
Genoemd op 10-10-1444 (Pax-10) en 4-8-1445 (Pax-11). 
In 1488 wordt het Hessel Humalda-huis te Ee genoemd. 
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Pax-49 d.d. 17-9-1491:hij sluit zich aan bij het verbond van Dongeradeel 
met Groningen. 
Hessel was gehuwd met Teet van Humalda, overleden 1494, begraven Ee. 
Zie voor haar en haar man GJB 1988-79 en voor haar graf N.O. II-296. 
Uit dit huwelijk: 

1  waarschijnlijk Bets van Mockema, ook van Humalda, 
afkomstig uit Paesens, overleden v 1511. 
Zij was vermoedelijk erfdochter van Humalda. 
Volgens het stamboek F.A. was zij een dochter van Frans van Humalda en 
volgens N.L. 1989 een dochter van Taecke van Oenema, maar vermoedelijk 
is zij een dochter van Hessel van Humalda (Mockema). Zie GJB 1988-79. 
Bets was gehuwd (1) met Jarich van Popma, afkomstig uit Terschelling, 
overleden n 1502, zoon van Foppe van Popma en Wilsck van Gerbranda. 
Bets was gehuwd (2) met Sjoerd van Aebinga, overleden 1511/1524, zoon 
van Anlof van Aebinga, ook Andlef, en N.N. 
Bij R.v.A. 1511 heeft Sjoerd veel bezit o.a. bezittingen te Ee vermoedelijk 
wonend op Humaldastate aldaar. 
Misschien hertrouwde hij een Beits Sibetsdr van Scheltema en had hij bij 
haar een zoon Anlof, die jong overleden is. Zie ook GJB 1994-151 en GJB 
1988-77,78. 
 
B-IV. Taecke van Oenema, ook Helbada, overleden n 1487, zoon van 
Ernst van Oenema en Frouck van Helbada. 
OFO IV-40 d.d.4-12-1473: genoemd te Blija. 
OFO II-155 d.d.1-11-1487: Sjoerd Bolta zegelt voor Taka Unama en Gabbe 
Jarla. Zijn kinderen noemen zich Mockema, naar de eerste man van zijn 
vrouw. 
Taecke was gehuwd met Doedt van Holdinga, overleden n 1475, dochter 
van Gabbe van Holdinga en Tjemck van Meckema. Doedt was weduwe van 
Taecke van Mockema, zie A-IV-a. 
Uit dit huwelijk: 

1  Ernst van Mockema, volgt onder B-V-a. 
2  Taecke van Mockema, volgt onder B-V-b. 

 
A-V-a. Tjaert van Mockema, overleden 1528/1529, zoon van Taecke 
van Mockema (A-IV-a) en Doedt van Holdinga. 
Hoofdeling te Dokkum, waar hij Mockemastate bewoonde onder Aalsum 
(zie Tegenw. Staat van Friesland II-215 en het Aardrijkskundig woorden-
boek van v.d. Aa). Schroor (GsvD-95) vermeldt ook een stadsstins in 
Dokkum. 
Hij was aanvankelijk als Schieringer tegen het verbond met Groningen 
(1491); de Groningers, samen met de Vetkopers van Dokkum, maakten zijn  
 
 

28 
 



stinsen met de grond gelijk (1492). In 1492 houdt hij zich nog afzijdig (Pax-
75), maar in 1493 sluit hij zich met zijn broer Gerbrant aan bij het verbond 
tussen Dokkum en Groningen d.d. 17-9-1491 en schenkt zijn rechten en 
goederen in Dokkum aan Groningen (Pax-85). Hij hoort daarna met zijn 
broers bij de Vetkopers. 
In 1494 en in OFO I-426 d.d. 31-5-1497 genoemd als grietman van Oost-
dongeradeel. 
In of kort na 1498 liet hij een stins herbouwen op de hoek bij de Zijl (plaats 
van het latere Dokkumer stadhuis). 
In 1505 vermeld in het register van edelen onder 41. 
OFO IV-119 d.d. 27-3-1500: genoemd bij het herstel van dijken en zijlen. 
Bij R.v.A. 1511 heeft hij naast bezit in Dokkum, Morra en Blija ook bezit in 
Goënga (door zijn vrouw Catherina). 
Hij wist in 1512 aan arrestatie te ontkomen door te vluchten naar 
Groningen (zie GsvD-123). 
Later doet hij een aanval op Dokkum en neemt de stad in op 18-1-1515, 
maar bang voor de bende van de Zwarte Hoop vertrekt hij met zijn volk uit 
Dokkum op 28-4-1515 (Levensschets van Tjaard Mockema in mengelwerk 
uit de L.C. d.d. 18-2-1834). 
HvF 16480-22 d.d.3-10-1527: Tjaert Mockema contra Julius van Botnia. 
HvF 16480-219 d.d. 15-7-1528: Tjaert Mockema contra Julius van Botnia. 
HvF 16687 d.d. 2-12-1529: de erfgenamen van Tjaert van Mockema contra 
de heren Julius van Botnia en Douwe van Burmania (de erfgenamen 
worden niet bij name genoemd). 
HvF 16480-465 d.d. 27-12-1529: het Hof kan nog geen uitspraak doen in de 
zaak van de erfgenamen van zalige Tjaert Mockema contra Julius van 
Botnia en Douwe van Burmania. 
Over de voorgaande zaken zie ook de Quaclappen HvF 16687-40, 56, 84, 
89, 131, 271 d.d. 27-1-1528, 14-2-1528, 31-3-1528, 24-4-1528 (zijn 
oomzegger Abbe Sjucksma is dan requirant namens hem) ,18-7-1528 en 2-
12-1529. 
Volgens het stamboek F.A. overleed hij zonder kinderen, maar is dat zo ? 
(Zie vermoedelijke zoon Juw, herkend als zoon van Tjaert door het gebruik 
van diens patroniem, zie hieronder!) 
Tjaert was gehuwd (1) met Catharina van Harinxma, overleden 1518/1524, 
begraven Dokkum, dochter van Watze van Harinxma en Saeck van 
Cammingha. 
Zij wordt in de Sneker recesboeken d.d. 12-12-1509 genoemd als Katherina, 
Tiaerd Mockama wyff. 
Zij testeerde als Katherina Mockumma op 10-10-1518 (F.T.94). Zij wilde in 
Dokkum begraven worden bij haar zoon, die overleden was. Bij het testeren 
had zij uit haar eerste huwelijk een zoon Tjerck, een dochter Saeck en twee 
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dochters Rynck en Gaets als nonnen in het klooster Aalsum onder Akkrum. 
Over een zoon uit tweede huwelijk wordt niet gesproken. Haar dochter 
Saeck is de erfgename met legaten voor de anderen. 
Voor afhandeling van haar nalatenschap in 1524 zie stukken van klooster 
Aalsum (Tresoar T234-01, inv.nr 55) en GPCV II-463 d.d. 21-1-1524. 
Tjaert was gehuwd (2) met Jay van Oenema, dochter van Douwe Tjepckes 
van Oenema en Riem Fockesdr. 
Uit dit huwelijk: 

1  waarschijnlijk Juw Tjaerts van Mockema, overleden 
Leeuwarden 7 nov 1571/29 jul 1576. 
Op 17-8-1562 wordt hij burger van Leeuwarden als mijnheer Ju Mockema 
de jonge (HCL,Burgerboek-178). 
HvF 16692-275 d.d. 6-3-1562: Juw Mockema contra Gerrolt Gerreltsma 
c.s., erfgenamen van Meyne Gerreltsma. 
HvF 16692-433 d.d. 6-10-1563: Juw Mockema contr. Andries Andrieses c.s. 
HvF 16693-14 d.d. 5-10-1565: Juw Tjaerts Mockema te Leeuwarden contra 
Juw Mockema te Dokkum. 
HvF 16693-27 d.d. 16-10-1565: Juw Mockema contra Gerrolt Monsma. 
Hij testeerde op 7-11-1571 te Leeuwarden, waarbij de armvoogden van 
Dokkum de erfgenamen zijn van zijn goederen, maar zijn vrouw krijgt 
tijdens haar leven het vruchtgebruik en is verzekerd van 400 goudguldens 
uit de boedel. Hij heeft geen kinderen en andere familieleden worden niet 
vermeld in het testament. (Tresoar T323-02, nr.25). 

 
Begin testament van Juw Tjaerts van Mockema, transcriptie hiernaast. 
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Zijn moeder is mij niet bekend en hij zou dus ook een onwettige zoon van 
zijn vader kunnen zijn. Hij wordt niet vermeld bij Mockema in het 
stamboek F.A. 
Juw was gehuwd met Els Henricksdr, overleden n 20 jul 1593 ?. 
HCL, proclamatieboek LWN DD1-128 met 2e pr.d.d. 29-7-1576: Els 
Henricksdr, weduwe Juw Mockema, verkoopt een huis bij het Bolwerck 
aan Luitien Claas Allerts weduwe voor 162 goudguldens en 14 stuivers. 
HvF 16699-186 d.d. 16-1-1582: zij procedeert als weduwe van Juw 
Mockema de jonge tegen Sype Wyma, armvoogd van Dokkum. 
HvF 16700-108 d.d. 18-6-1583: zij voert een proces tegen de armvoogden 
van Dokkum, die volgens het testament van Juw vorderingen hebben. 
Zij is vermoedelijk hertrouwd en wordt dan genoemd bij inventarisatie d.d. 
20-7-1593 (HCL,LWN Y10-321). 

 

TRANSCRIPT.Copia.In den name Godes Amen. In den jaere ons heeren doe men 
schreeff duijsent vijffhondert eenentzeventich opten zevenden dach van 
November, overleggende die gewissicheyt des doots ende wederomme 
d'onwissicheyt der uure vandien, hebbe ick Juw Tjaerdts zoen Mockema de jonge 
woenende binnen Leeuwaerden, gaende, staende mijnen vijff sinnen machtich 
ende gebruickende, omme allen twist ende tweedracht t'extirperen die in ende 
om mijnen tijtelicken haven mij van Godt den Vader verleenicht tusschen mijne 
bloetsvewanten zoude moegen rijsen, ter oorsaecke vandien gemaeckt, 
geordonneert ende gedisponeert, maecke, ordonnere ende disponere bij desen 
mijn Testament ende laeste dispositie ofte schickinghe mijnder goederen, in 
naevolgenden middelen ende manieren, Bevelende van mijn arme ellendighe 
Siele d' onbegrijpelicke barmharticheyt Godes almachtich, als nae zijn Godes 
heelde geschapen zijnde, ende mijnen lichaem der aertscher begravinghe daert 
van gecoemen is, Soo hebbe ick Testateur voornoemd (zoe verre ende indien ick 
van deser werelt geraeck te scheiden sonder descendente grade nae te laeten, tsij 
dan bij Els Henricx dochter mijn tegenwoordighe huijsfrouwe, tzij dan bij andere 
mijne wettighe huijsvrouwe indient Godt mochte gelieven te procreëren) 
geinstitueert ende erfgenaemen gemaeckt, gelijck ick instituere ende maecke 
erffgenaemen bij desen den armen huijssitten der stede van Dockum, tot ende in 
alle mijne generale ende speciale goederen, actien ende gerechticheden, 
zoedaenich ick die metten doot zall geraecken t ontruijmen, nijet vandien 
uuijtgenomen, welverstaende nochtans dat de voorsz Els mijn jegenwoordighe 
huijsvrouwe (zoe zij mij overleeft) heure leven lanck geduerende van de zelve 
mijne goederen zal hebben ende genieten alleenich het fruchtgebruijck vandien 
alzoo nochtans, dat zij Els voorsz gehouden sal wegen alle mijne clederen, Silver 
ende clenodien ten duijrsten penninck te vercopen, daeraff de voorsz Els mede 
zal genieten t fruchtgebruijck heure leventlanck als boven  
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DE EERSTE UITGEVERS EN FOTOGRAFEN 
VAN PRENTBRIEFKAARTEN IN DOKKUM 
CA. 1900, deel 2 
 

Eimert Smits F.A. zn (e.smits17@chello.nl) 
 

3. J.G. Schregardus 
 

Jan Gosse Schregardus werd geboren op 13-03-1852, zijn vrouw Sjoukje 
Gorter op 21-06-1849. In 1894 verhuizen ze naar de Kleine Breedstraat 
waar eerder een boekhandelaar gevestigd was. De eerste door hem uitge-
geven kaarten werden gedrukt door Ph.S.Bakker Jz. uit Koog-Zaandijk, ze 
zijn van voor 1900 tot 1905. Van een serie kaarten uitgegeven in 1904 was 
J. Peereboom de auteur. In 1906 tot 1909 verschenen er 3 series z.g.n 
Tulpkaarten met bruine, groene en zwarte Tulp waarvan in elke serie 11 
verschillende kaarten met afbeeldingen van Dokkum in mijn bezit zijn.  
 
Dokkum, Hantumerpoort, uitg. J.G. Schregardus, foto: J. Peereboom, 
A’dam, uitgave ca. 1900. De tweede: uitg. tgv 30-jarig jubileum, 1918 
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De kaarten werden gedrukt bij de Haarlemsche Photo- en Lithografische 
Inrichting “De Tulp”. De Tulp was omstreeks de tijd geassocieerd met de 
bekende fotograaf Jos Nuss. Naast deze series verscheen er bij Schregardus 
in 1907, 1909, 1913 en 1917 series kaarten waarvan geen drukkers bekend 
zijn, maar wel de fotograaf: namelijk Schregardus zelf. Vanaf 1910 werden 
er ook kaarten uitgegeven, gedrukt bij Emrik & Binger en bij La Riviere & 
Voorhoeve te Zwolle. 
Volgens een advertentie in de Leeuwarder Courant van december 1915 
wordt de ‘’winkelhuizinge’’ verkocht krachtens artikel 1223 BW. Hij had 
grote schulden en ging failliet. In 1916 verkoopt Jan Gosse Schregardus de 
boekhandel aan zijn zoon, Jan Gosse Schregardus. 
Zelf verhuist hij naar de Hoogstraat. Na het overlijden van zijn vrouw in 
1918 trouwt hij opnieuw in 1922 en verhuist naar Rotterdam. Behalve dat 
J.G. Schregardus kaarten uitgaf was hij ook leedaanzegger, en - volgens een 
door hem zelf uitgegeven kaart - ook Om- en oproeper van Dokkum. De 
kaart werd waarschijnlijk uitgegeven bij zijn 30-jarige jubileum. Zoon 
Gosse zette de zaak voort maar overleed een jaar later op 4 januari 1917. 
Waarschijnlijk werd na zijn dood de winkel voortgezet en bewoond door 
zijn broer Steven Schregardus, die van zijn beroep beurtschipper was. Na 
een korte onderbreking kocht Berend de Vries, van beroep handelsreiziger, 
het pand in 1919. Die verkocht het pas in 1958 weer. 
 
Dokkum, Grootdiep, uitg. J.G. Schregardus, zgn Tulpkaart, stempel 1909 
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4. J. Kamminga  
 
Hij begon voor 1900 met het uitgeven en verkopen van kaarten. Oudst 
bekende kaart is van 1899, van het Oosterbolwerk in Dokkum. Omstreeks 
1900 verscheen er een serie kaarten, gedrukt bij Platin. In de jaren 1904 en 
later verschenen er kaarten met opnamen van de bekende fotograaf Jos 
Nuss van verschillende straten van Dokkum. Naast de vele kaarten uit de 
jaren 1900 tot 1930 waarvan de drukkers en fotografen niet bekend zijn, 
werden er kaarten door hem verkocht van diversen uitgevers o.a. 1909 
Tulpkaarten Groen welke gedrukt werden bij de Haarlemsche Photo- en 
Lithografische inrichting “De Tulp, Emrik & Binger (Rechthoek met E&B),  
1918-1924  Weenenk & Snel  Den Haag (Driehoek met W&S.H). 
In 1927 gaf Kamminga 10 nieuwjaarskaarten met versjes uit. Ook in 1930 
waren er nieuwjaars-kaarten, maar daarvan waren er 5 met fotografische 
afbeelding-en. Van 1930 tot na de oorlog 1946 met eigen logo, dus eigen 
werk. In de oorlogsjaren ook kaarten van Rembrandt (R.U onder elkaar) en 
kaarten van JosPe (met no K519). Tussen 1927 tot 1952 gaf hij ook veel 
kaarten uit van “eigen werk”: op de kaarten staat “Foto en Uitgaaf 
Kamminga“ of “Foto-copyr. en uitgave Fa. J. Kamminga Dokkum”.  
 
 
 
 
Dokkum, Hoogstraat 
Uitgave: J. Kamminga 
Foto: Jos. Nuss, A’dam 
Drukker: Emrik & Binger, A’dam, poststempel 1904 
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Johannes Kamminga werd geboren in Leeuwarden. Op 16-jarige leeftijd 
was Johannes Kamminga naar Dokkum gekomen en eerst werkzaam bij 
Boekhandel Schaafsma aan de Diepswal, thans boekhandel Bergsma. Hij 
opende op 1 april 1881 een boekwinkel in de Keppelstraat te Dokkum. Op 6 
oktober 1884 gaf hij zelf op 31-jarige leeftijd de geboorte aan van zijn zoon, 
genaamd Doederus Johannes.  
Nadat deze D.J. de Burgerschool, waar hij zijn eerste onderwijs kreeg, 
doorlopen had, belandde hij op de Normaalschool, een opleidings- 
instituut voor onderwijzers, de voorloper van de latere Kweekschool en de 
Pedagogische Academie. Kennelijk wilde hij onderwijzer worden maar dit 
mislukte. Op 14-jarige leeftijd kwam hij bij zijn vader in dienst die een 
kleine handpers voor hem kocht, maar het echte vak leerde hij een aantal 
jaren later bij “Lettergieterij Amsterdam, voorheen Tetterode” waar hij een 
aantal maanden stage liep.  
De winkel was het eerst “Boek-, Papier-en Muziekhandel, Boekbinderij”, 
maar omstreek 1900 kwam daar de drukkerij bij. Op 15 october 1908 
trouwt Doederus Johannes met Dieuwke van Broek. In hetzelfde jaar 
verhuist zijn vader Johannes Kamminga van huurpand Keppelstraat naar 
de Koningstraat. Doederus Johannes en zijn vrouw gaan wonen in het 
aangekochte pand in de Waagstraat. Tot 1949 blijft dit perceel in het bezit  
 
Dokkum, Aalsumerpoort, uitg. J. Kamminga, foto: J. Nuss, stempel 1903 
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van de Kamminga’s. Het naastgelegen perceel werd ook aangekocht en 
hierin kwam de drukkerij. In 1920 werd de zaak omgezet in de “Fa. J. 
Kamminga”. Mede door het toedoen van zijn vrouw Dieuwke gaan de zaken 
voortreffelijk. Op 5 augustus 1917 werd hun zoon Willem, de latere 
fotograaf Pim Kamminga, geboren.  
Eerst was er vooral de boekhandel, maar ook de drukkerij waarin tal van 
artikelen, toneelstukken en tijdschriften gedrukt werden voor scholen, 
particulieren en organisaties. Het zou in dit kader te ver voeren om al de 
dingen te beschrijven waar hij zich mee bezighield. Hij had een grote 
opmerkingsgave en een brede interesse op het gebied van heemkunde, 
historie en streekgeschiedenis. Hierover publiceerde hij ook. Hij was 
medeoprichter van een plaatselijke oudheidskamer, het latere streek-
museum ‘’Het Admiraliteitshuis’’. Zijn leven werd in ieder geval 
gekenmerkt door zijn grote inzet voor cultuur en maatschappij in 
Noordoost Friesland.  
In 1949 werd de gehele zaak verkocht. Doederus Johannes overleed op 30 
oktober 1977 op de leeftijd van 93 jaar.  
De interresse van zijn zoon Wim, in de volksmond Pim Kamminga, om 
fotograaf te worden kwam waarschijnlijk van zijn vader. Deze had zelf ook 
een donkere kamer met fototoestel (13x18) en stimuleerde de verkoop van 
foto-artikelen, waaronder de voor die tijd zeer moderne boxcamera’s. Het 
was met name Willem die zich specialiseerde in het afdrukken en 
ontwikkelen van foto’s.  
Hij kan beschouwd worden als een fotograaf van de 2e generatie omdat hij 
het vak leerde van de bekende Dokkumer fotograaf Hendericus Jacobus de 
Koe die op 2 januari 1938 op 73 jarige leeftijd stierf, nadat hij zijn bedrijf 
had overgedaan aan Pim Kamminga. Na de oorlog vestigde hij zich als 
fotograaf in de Nauwstraat van Dokkum, waar hij vooral trouw- en 
familieportretten maakte. Verder maakte hij ook allerlei foto’s voor 
bedrijven en was hij vaste fotograaf voor de Nieuwe Dockumer Courant. De 
door zijn vader uitgeven prentbriefkaarten met het hier afgebeelde logo 
werden door hem gefotografeerd. Pim Kamminga overleed in de zeventiger 
jaren. 
 
 
Logo Kamminga               Logo Schaaf 
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BOUWBESTEK van de KATWIJK 9,  
de FIERMAN EDUARD(2) 
 
Jilles Meijer (jillesmeijer@home.nl.) 
 
Bestek van het houten loggerschip “Fierman Eduard”(1) 
De aangegeven maaten zijn de Nederlandsche en Amsterdamsch 
 
Voornaamste afmetingen : 
Lengte over de L.L.     24.40 meter 
Breedte G.I. binnen de huid      6.40    ,, 
Holte G.I. bovenkant kiel tot rechte lijn balken    3.05    ,, 
Diepgang ledig   Voor  = 4 voet, 3 dm 
       ,,          ,,   Achter  = 6    ,,  , 9   ,, 
       ,,       geladen  Voor  = 6    ,,  , 3   ,, 
       ,,          ,,   Achter  = 9    ,,  , 3   ,, 
 
De KW 9, direct na de tewaterlating in 1908. 
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kunnende laden in de laadruimen wat voor haringtonnen geschikt is ± 545 
tonnen. met netruim voor 120 netten 
  ,,   reepruim  ,,   120    ,,      ,,  reeps 
 
het schip is verdeeld in kabelgat, volkslogies, met 12 kooien en kasten, 
bakstafel en plaatsing aan de achterzijde voor de kombuis, droogruim, 
dubbelruim, 8 enkele ruimen netruim, reepruim met afscheiding voor de 
donkey-ketel kajuit met 2 kooien, en kasten en touwruim. 
 
Matrialen 
Het schip zal worden gebouwd geheel van eikenhout, met uitzondering van 
het dek, hetwelk is van Ame.greene. naadhout van eiken, betimmering en 
verschansing van vure hout, masten en kluifhout van Ame.greene, verdere 
rondhouten van coperwijks vure spieren 
 
Vastmaking 
Het schip wordt geheel gegalvaniseerd ijzervast, zooals het slemphout, 
naadhout, vrangen, berghouten watergangen, huidplanken, dekplanken en 
de binnenweger wordt gegalvaniseerd ijzervast, de balkweger met 
gegalvaniseerde spijkers en bouten en verder de huidplanking met greene 
nagels. 
 
Ijzerwerk 
Al het ijzerwerk, zoowel voor het tuig als aan het schip met gegalvaniseerd 
ijzer, stagblokschijven, gegalvaniseerd ijzeren haken en schijven, en platen 
aan de steven, 2 overloopen, kraanbalk, puttings.oogen en bouten, alles 
geheel compleet. 
4 stuks metalen roerstellen en metalen haalkluis alle blokken zoowel 
beslagen als stropbloks, schijven en de masten en klampen, geleidings-
schijven aan koker, 2 houten pompen met toebehooren, doch geen 
touwwerk of kettings of waarloon. 
 
Matrialen 
Kiel  10 dm dik, 13 dm breed en van twee stukken het lasch 
  met koperen bouten vastgemaakt. 
Stevens  Voorsteven 9 dm dik, na de vorm gemaakt. 
  Achtersteven 9 dm ,,  ,, ,, ,, 
Hekbalk 9 dm dik, na de vorm gemaakt. 
Hemphout 9  ,,   en 7 dm dik, na de vorm gemaakt. 
Inhouten van 5 ½ dm’s hout dubbel verbonden, het bestaat uit 
  vrang buitenstuk en dekhanger, sleeper, buikstuk en 
  verschansingstut, welke met elkaar, door naaibouten 
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  verbonden worden, afstand 0.51 Meter. 
Heksteilen van 5 ½ dm’s hout, 11 stuks vastgemaakt op de hekbalk. 
Naadhout 9 dm bij 9 dm , van eikhout , lopende over de inhouten 
  op de lemphouten en verbonden door de vrangen en 
  in de kiel. 
Kimmen van 2 ½ dik, 4 gangen heed tezamen  30 dm breed. 
Weger   ,,   1 ½ dm dik. 
Balkweger  ,,   4      ,,     ,,  , 14 dm breed in de midden  en 10 dm aan de 
  einden voor, en 8 dm breed van achter. 
  onder de balkweger komt er in de midscheep een van 
  2 ½ dm dik en ½ dm breed. 
Balken  van 5 ½ dm dik en 6 – 6 ½ en 7 dm diep, de mastbalk is  
  9 dm dik en 7 dm diep. 
Klemaaien bij de mastkoker zijn 7 dm dik en 14 dm breed voor de 
  luiken zijn zij 2 ½ dm dik. 
Schaarstokken voor de vorming van de luiken zij zijn 4 dm dik en 5 ½ dm 
  breed ingericht voor stolpluiken. 
Merkels zijn 4 x 4  voor de stolpluiken. 
Mastkoker de zijwanden van 5 ½ dm dik, het voorstuk van 4 dm dik 
Watergangen van 3 ½ dm dik, en 10 dm breed tusschen de stutten 
  sleutelstukken ook van 3 ½ dm dik. 
Dolboorn van 2 ½ dm dik en 5 dm breed ingekeept in de  

verschansing stutten. 
Dek  van Ame.greene 2 ½ dm dik, de deelen 6 ½ dm breed 
Koeieën aan elke zijde 10 ijzeren knieën met gegalvaniseerde 
  moerbouten door de huid en door de watergangen. 
Voor- en  een voorvrang en een achtervrang van eikenhout ook 
achterkropken  met gegalvaniseerde moerbouten vastgemaakt. 
Reling   van 2 ½ dm dik en 7 dm breed rond het gehele schip. 
Hangloopers voor en achter tegen de stutten komt een hanglooper van 
  5 ½ dm dik en 6 dm breed. 
Beting  10 dm breed en 9 dm dik met greene schaal. 
Bok en speen bok voor het kluifhout 7 dm dik na de vorm gemaakt 
  speen is 9 x 9. 
Kluizen  van ypen hout 4 dm dik, 14 dm breed. 
Bolders  van eiken hout zoveel als noodig is. 
Nagelbank bij het grootwant en achterwant 2 stuks van 3 dm dik. 
Verschansing van vurehout de onderste plank 1 ½ dm de volgende van 
  5/4       ,,      . 
Naamplank van 2 ½ dm eik na de vorm gemaakt. 
Spiegel  van 5/4 vurehout. 
Berghouten van 4 dm   ,,        tezamen 20 dm breed. 
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Buitenkimmen 3 gangen kimmen van 3 dm eikhout loopende van voor tot  
achter. 

Zandstroken van 2 ½ dm eikenhout. 
Huidplanken tussen de kimmen en zandstrooken en vanaf de   
  kimmen tot aan het berghout van 2 ½ dm eiken. 
Luiken  alle luiken zijn stolpluiken, de lijsten van eikenhout 
  en de planken van eik en vurenhout. 
  voor een voorondelkluisje ? en luchtkapje achter een 
  schijnlicht van eiken en vurenhout geheel kopervast. 
  kajuitskap van eiken en vurenhout. 
Roer  de koning van eikenhout 9 dm dik, de klik van greene 
  hout na de vorm gemaakt.  
Haringgoed al het haringgoed met alle rollen, lanen en vloeren en 
  kisten geheel compleet. 
Beschieting ? alle schotten van 1 ½ dm en 5/4 vurenhout, de vloeren van 
  1 ½ dm vurenhout, vooronder en kajuit van vurenhout 
  geheel ingericht na verkiezing. 
 
De KW vol opgetuigd in 1908 
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Masten  van Ame.greene hout, kluifhout ame.greenehout 
  gaffels, tjikkera’s, zeilhout coperwijksch vuren spie- 
  en geheel compleet. 
Sloep  kopervasten sloep met 4 esschen riemen. 
Verwen  het geheele schip 2 maal te verwen met kleur na verkie- 
  zing, kajuit 2 maal verwen en eens vernissen, vooronder 
  2 x verwen, dek 2 x teeren, buiten onder berghout 2 x bruin 
  teeren, eens koolteeren 2 x groen verwen. 
Kiel en stevens de verbinding van kiel met de steven worden met 2 
  ijzeren ringen en zwaluwstaarten en met klinkbouten 
  verbonden. 
Losharing goed 6 trapbooms, 6 stolpen, 1 bierstelling een wasbak 
  een warleutel, een gortleutel 2 seinbaks 
  eiken helmstok met nagel klampen voor het schieten 
  op de reling lichtenstokken  het geheel alles te maken 
  na verkiezing en ten genoege van besteder. 
  Vlaardingen, den 15 juli 1907 
   J.Verweij jr. 
Noten: 
1. De twee foto's zijn afkomstig uit het archief van het Katwijks Museum. Ze 
zijn gemaakt direct na de tewaterlating van de Fierman Eduard in 1908. 
Het schip is volledig opgetuigd. Het hierboven afgedrukte is een tran-
scriptie van het bouwbestek dat ik in het Rijksarchief (bedrijfsarchief 
Rederij Meerburg) heb opgeduikeld. 
2. Wybren Annes de Jong, beschreven in De Sneuper 76, voer in 1916 als 
schippersmaat op de Fierman Eduard, dat was de aanleiding om mij wat 
meer te verdiepen in de wederwaardigheden van dit schip. Zie ook het 
verhaal over de Monsterrollen in De Sneuper 77. 
 
 
 
 
 

VRAAG 
Beste redactie, 
Ik ben op zoek naar een foto van de boerderij van Lubbert van Dellen, 
het betreft Kollumerpomp nummer 13 te Kollumerpomp. Mijn 
grootvader heeft daar namelijk in de jaren 1946 t/m 1948 gewerkt als 
knecht. 
Wie kan mij verder helpen? 
Erik Smids, fpsmids@hotmail.com. 
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EEN AANDENKEN AAN LIUDGERS 
OORSPRONGSGEBIED ? 
 
Klaes Sierskma (klaes.sierksma@wanadoo.nl 
 
Onze Friese missionaris Liudger werd, als een soort allochtoon-avant-la 
lettre, in het jaar 742 geboren op Friese grond van zijn familie. Het was op 
ATTINGEHEEM aan de bevaarbare rivier de Aa onder Breukelen, nu een 
kleine stroom evenwijdig aan de in Liudgers tijd nog onbetekenende 
Utrechtse Vecht. De juiste plaats is de tot rijksmonument verheven 
woonheuvel RUWIEL.  
Eeuwenlang is gedacht dat Liudger geboren werd in het waddendorp 
Wierum, totdat gebleken is dat dit dorp omstreeks de 13de eeuw verder 
"binnendijks" en over de zee nauwelijks bereikbaar ontstond. 
Maar de herinnering aan Liudger bleef in de buurt bestaan: Liudgers 
oorsprongsfamilie kwam inderdaad uit deze omgeving. "Attingeheem" was 
de dialectisch Frankische naam voor het oorspronkelijke EADINGE-
WIERRUM, ofwel het huidige Ingwierrum ! Zowel Ingwierrum als Ie heten 
trouwens nog altijd "De Kleasterdoarpen". 
Eadingewierrum waren de wieren of woonterpen van de Eadingers, de 
nakomelingen van een zekere Eade. En die afstammingsnaam ging mee op 
de vlucht naar de grenzen van Frankenland. Wurssing, de grootvader van 
Liudger, noemde zich dan ook "Wurssing, met de familienaam Eade" - 
Wurssing cognomen Ado - zoals Liudgers Levensbeschrijver Altfried in het 
Latijns vertelt. 
Regelmatig komen nog abusievelijk Hollandse en ook Duitse toeristen naar 
het vissersdorp om er naar Liudger-herinneringen te zoeken. En men vindt 
er inderdaad een Liudgerstrjitte.  
Maar vergeten of onbekend blijft het prachtige schilderstuk bij het kerk-
orgel in Ie. Daar staat een levensgrote voorstelling van onze middeleeuwse 
missionaris, Liudger de Voltooier, die het bekeringswerk van Bonifatius 
afmaakte met dopen en stichting van kapellen, vooral ook in de Groninger 
Ommelanden en de Saksische delen van ons land. 
De geboorteplaats van Liudger, de restanten van het kasteel Ruwiel aan de 
Aa (gem. Breukelen), grenzend aan de Swezer Eng, werd een beschermd 
rijksmonument.  
Boven het hoofdaltaar van de Sint Bavobasiliek in Haarlem werd een 
levensgrote glasdecoratie met de voorstelling van Liudger aangebracht, als 
eerste in een lange reeks van Nederlandse cultuurbrengers (de op een na 
laatste voorstelling toont de zalige Titus Brandsma). 
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Als herinnering aan Liudgers geloof is op het hof rond de kerk van Twizel 
een zwerfkei, met ingehakt kruisje en verklarend bijschrift, geplaatst. 
Voor Liudgers "wonderdaden" verrees op het kerkhof van Usquert een in 
staal uitgevoerd monument, een herinnering aan het feit dat de blinde 
Bernlef hier met hulp van Liudger het Licht zag. 
Op de oudste plek van het Gooidorp Muiderberg kwam een levensgroot 
beeld van Liudger, aandenken aan de eerste door hem gestichte kapel op 
het familie-erf, bewoond door zijn zuster Heriburg. 
In Dokkum prijkt aan de r.-k. kerk een uniek en kostbaar Liudgerbeeld; 
ook een straatnaam herinnert aan "de eerste pastor". 
In Balk staat de enige aan Liudger opgedragen r.-k. kerk. 
Maar nergens in De Kleasterdoarpen is een aandenken aan de herkomst 
van de Liudger-familie te vinden, aandenken aan het oorsprongsgebied van 
Liudger en niet minder dan zes belangrijke kloosterabten en zelfs zes 
bisschoppen. 
Kort geleden was bijna alles er klaar voor: de instemming van de 
kerkvoogdijen voor een plaquette aan de kerk, de toestemming daarvoor 
van monumentenzorg, het akkoord van het gemeentebestuur, de financiën 
bijeengebracht voor een (niet zo kostbaar en eenvoudig) verklarend bordje 
... Maar de aandacht moest zich toen wel verplaatsen naar de tongblier, de 
fatale veeziekte die zoveel zorgen en verdriet veroorzaakte in het 
voormalige land van de Eadingers, de Liudger-familie. 
Het moet beslist mogelijk zijn het initiatief weer op te nemen om de 
binnen- en buitenlandse toeristen, de toeristen, de "bedevaartgangers", een 
weg te wijzen naar die Liudger- herinneringen. 
Ondergetekende, bejaard maar nog vervuld van die gedachten, wil graag 
behulpzaam zijn. Wie helpt mee? Wie laten iets van zich horen? 
KLAES SIERKSMA, Frisiastate 99, 9062 GZ Oentsjerk.  
 
 
 

RECTIFICATIE 
In het artikel “Een notariële akte tot verklikking v.e. dienstweigeraar” 
in De Sneuper 77 is in de laatste zin een fout geslopen. Er staat dat 
Wouter gerrits is getrouwd met Antje Igles Mellema, maar dat moet 
zijn: Wouter Gerrits Lijzenga was gehuwd met Antje Igles van der 
Korf.Waarvan akte 
 

VRAAG 
Jan Kooistra, jankooistra@zonnet.nl stelt u de volgende vraag: 
Bestaan er ook afbeeldingen van Meekma-State te Ferwert? 
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HERINNERINGEN AAN MIJN JEUGD (1) 
Oostdongeradeel kort na 1900 
 

Doede Crans 
 
In Metslawier, het hoofddorp van de Gemeente Oostdongeradeel, ben ik in 
het jaar 1898 geboren in een klein oud huisje vóór in het dorp. Het staat er 
nu niet meer, want alles is ook daar veranderd. Ik weet niet veel van mijn 
eerste jaren, alleen nog toen mijn oudere broer Simon in een oude sloot 
met kroos, aan de overkant van de weg, in die sloot viel. De andere jongens 
zagen het en begonnen te schreeuwen. Vader was zeker thuis en die kwam 
aanlopen en trok hem er uit, hij zat onder de prut en kroos en moest toen 
een paar dagen op bed blijven.  
Ik was bijna vijf jaar en toen moest ik naar school. We moesten naar 
Oosternijkerk want bij ons was toen nog geen Chr. School. Twee grote 
jongens moesten die winter op mij passen. Naar Oosternijkerk was nog een 
heel eind lopen, drie kwartier denk ik, en dat viel in de winter niet mee, 
want het was toen veel kouder dan nu geloof ik. We hadden een paar oude 
klompen in school staan en die mochten we dan aantrekken, er waren toen 
nog geen laarzen. Als we natte voeten hadden vanwege de sneeuw kwamen 
de natte sokken op het scherm te hangen dat om de grote kachel stond.  
Ik ben ongeveer drie jaar daar naar school gegaan en toen gingen we naar 
Niawier, daar was toen een Chr. School gekomen en dat was maar 20 
minuten lopen. We kwamen wel eens laat thuis bij de zomer, want we 
gingen dan binnendoor door de velden, wat wortels jatten en slootje 
springen. Maar dat kon niet altijd, want bij de herfst ging mijn Moeder wel 
naar ’t land, aardappels zoeken, en dan moest ik mijn jongere broer 
ophalen. Die was bij een vrouw die op hem paste en thuis gekomen moest 
ik aardappels schillen en eten koken, want als Moeder en mijn oudere 
broer thuiskwamen moesten we eten. 
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Mijn Vader was timmerman en die kwam vaak op ongeregelde tijden thuis. 
Ik was misschien een jaar of tien toen we verhuisden naar de andere kant 
van het dorp bij de vaart, waar toen nog de turfschepen en bietenschepen 
binnen kwamen. Ik denk niet dat daar nu nog schepen komen. Oom Jaap 
(= vaders zwager Jacob Bosma) zijn Vader was toen turfschipper en het 
schip lag daar ‘s winters ook altijd stil want dan was er niks te doen.  
Van school af ben ik bij de boer gekomen alleen zomers, want bij de winter 
gingen we dan wel erwten en bonen lezen, dat was de verkeerde en halve er 
uit halen. Je verdiende er niet zo veel mee maar wij als jongens waren 
vingervlug, en konden daarom meer kilo’s doen dan de grote mensen.  
Het tweede jaar moest ik mee schapen melken, ’s morgens vier uur uit bed, 
en in de nazomer als de appels en peren rijp waren, gingen we eerst even in 
de boomgaard om wat eetbaars mee te nemen. Het moest even vlug want 
om vijf uur moesten we weer op het land wezen. Bij de winter moest ik op 
de dorschvloer staan te paarden mennen die het koren uit de halmen 
moesten trappen. Er waren meestal vier paarden en als het vlug moest gaan 
zes. Dan waren ze met hun kop aan de staart van hun voorganger gebonden 
en de eerste twee had ik dan vast en dan maar aldoor ronddraaien. Ze 
gebruikten eerst ook wel grote rolblokken waar een paard voor liep, maar 
dat ging niet vlug genoeg.  
Op mijn 14e jaar zou ik wat anders gaan doen, er werd toen een melk-
monsternemer gevraagd, dat was toen hetzelfde wat oom Jaap nu ook doet, 
maar met dit verschil dat de afstanden veel groter waren en er nog geen 
bromfietsen waren. ’s Nachts om twee uur uit bed door weer en wind, 
zomers moest je om drie uur bij de boer wezen en ‘s winters om vier uur. 
We hadden toen ook nog geen regenjassen of regenpijpen en geen laarzen, 
dus maar een paar zakken mee over het stuur, nu dat was me een baan 
hoor. Bij de zomer ging het nog wel maar bij herfst en winter was het niet 
best. Bij de herfst kwam je vaak doornat bij de boer en als de koeien dan 
nog in ’t land liepen, kwam je om van de kou.  
Ik had dat bijna een jaar gedaan toen ik door de kou gewrichtsreumatiek 
kreeg. Ik heb toen acht weken in bed moeten liggen en vreselijk veel pijn 
gehad, en moest volgens de dokter met het monsternemen ophouden want 
anders kreeg ik het zo weer te pakken. Ja, en dus maar weer naar diezelfde 
boer, toen mocht ik mee koeien gaan melken. Dat heb ik misschien een jaar 
gedaan, want je moest je altijd verhuren voor een vol jaar.  
Vader was timmerman en ze waren bezig bij Ureterp achter Drachten om 
een boerderij te bouwen voor iemand uit Oosternijkerk. Ze hadden daar 
een grote keet geplaatst en moesten iemand hebben om voor de mensen 
eten te koken en de keet schoon te houden, de bedden elke morgen op te 
maken en alle klusjes te doen. Vader zei: zou jij dat niet willen doen, dat is 
veel beter dan bij de boer, het is wel een heel eind fietsen hoor. Nu, daar  
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had ik wel zin in want koken kon ik wel en dat fietsen was niks, want ik had 
al zoveel gefietst, dus dat ging door. Maandagsmorgens vroeg weg en 
Zaterdagsmiddags weer thuis. We hebben daar een mooie tijd gehad, een 
grote boerderij was ook zo maar niet klaar, want alles moest met de hand 
gebeuren. Vóór de winter was hij onderdak en tijdens de winter kon al het 
binnenwerk gebeuren.  
Ik weet niet precies wanneer Vader bij het timmerwerk is weggegaan, maar 
nog voor de oorlog van 1914-18. Hij wou wel eens wat meer verdienen en is 
toen bij de Polder gaan werken. Mijn broer en ik gingen ook mee, ik was 
zeker 17 jaar. We moesten van dat zware polderwerk doen zoals sloten 
graven en schoonmaken. We hebben ook nog een tijdje achter Dokkum 
gewerkt aan een polderdijk, de kleigrond uit grote platte schuiten kruien en 
daarna egaliseren. Daar hebben we een hele tijd gewerkt, toen was de 
oorlog al lang begonnen.  
Het viel eerst wel mee met het eten, maar later toen er zoveel Belgische 
vluchtelingen kwamen, werd het voedsel schaarser en kwam het op de bon. 
Ook werd het toen zwart verkocht. Het loon ging flink omhoog en daardoor 
konden we van alles zwart kopen, schapevlees en boter en kaas van de 
boeren. Later werd er al f 10 betaald voor een pakje thee, dat was toen nog 
al wat. Je stond een hele tijd voor de winkel met je bonnen en kon niet veel 
krijgen.  
We namen van huis ‘s morgens wat aardappels mee en die bakten we bij 
het werk in een pannetje op een vuurtje, we hadden dan ‘s morgens thuis 
ook al aardappels gegeten en overdag nog een paar sneetjes brood en ‘s 
avonds thuis weer aardappels. Wij konden gelukkig van de boer melk halen 
en dat dronken we zomaar op. Toen moest mijn broer Simon voor de 
keuring, hij was van 1897, maar werd afgekeurd, ik werd later ook 
afgekeurd, dus dat viel nog al mee. Vader is weer bij de timmerman gegaan 
want hij kon dat zware polderwerk niet meer doen en werd ook ziek. (…) 
Er was toen om ons heen wel oorlog, maar het leven ging hier zijn gewone 
gang. Wij jongens gingen ons toen, net als nu, met de meisjes bemoeien, 
maar hadden ook verenigingen. Eerst vanzelf naar de Categesatie en 
Knapenvereniging. We moesten altijd veel leren maar ik vond dat niks erg, 
‘s avonds voor de categesatie het even inkijken en zodoende kon ik alles uit 
mijn hoofd. Want je had in de (Gereformeerde) kerk ook altijd wel 
gelegenheid te lezen, want om zo’n hele tijd naar Dominee te luisteren viel 
niet mee. Je moest daar wel een beetje stil zitten want de politie zat altijd 
achter ons om een klap te geven of om je er uit te gooien. 
En dan de Knapenvereniging, wij konden nooit verzuimen want Vader had 
de leiding. En later naar de Jongelingsvereniging, daar hadden we een 
andere leider, want Vader was toen ouderling. En we gingen er wel allemaal 
graag heen, anders was je ‘s avonds toch maar op straat en je mocht, als je  
 
 

46 
 



een meisje had, altijd met de pauze weggaan. Ik vind het nu helemaal niet 
erg dat ze vroeger wat streng waren met de opvoeding, je wordt er later veel 
zelfstandiger van.  
En later kwam de Zangvereniging nog, ja daar moesten we ook heen, ja uit 
onszelf hoor, en daar leerde je dan de meisjes kennen, niet alleen uit ons 
dorp maar ook uit Morra vooral. In Morra was alles modern, daar was ook 
geen Christelijke Zangvereniging. Je ging ook wel eens op stap met een 
meisje uit het Morster Klooster, dat dicht bij Metslawier lag.  
Het was wel een leuke tijd, veel gemoederlijker dan tegenwoordig. Bij de 
herfst begonnen de Ringvergaderingen weer te komen van de Jeugd-
vereniging. Daar was altijd veel belangstelling voor, dat was meest in de 
week. Daar werden twee inleidingen gehouden, meestal over politiek en 
kerkgeschiedenis. We gingen dan samen lopende op klompen met een 
groepje jongens naar zo’n vergadering naar Oosternijkerk of Anjum, ja naar 
al die dorpen. We namen een wandelstok mee en kregen in de pauze koffie 
met koek en wie ‘s avonds nog ver moest lopen kon nòg een kop koffie 
krijgen. Dat waren gezellige avonden en maar debatteren, want onder-
wijzers en alles kwam daar en ook altijd een paar ouderlingen van het dorp 
waar de vergadering werd gehouden.  
Er waren toen ook veel Zangavonden en Resiteerwedstrijden, dan was zo’n 
kerk altijd tjokvol en dan ‘sa vonds met een heel stel zingend weer naar 
huis en altijd lopend. En zomers met een stel jongens met Hemelvaartsdag 
en Pinkstermaandag naar Driesum of Zwartewegsend naar een Zangfestival 
of een openluchtmeeting op de fiets. 
Maar gewoon in de zomer in de week gingen we nooit weg, een enkele keer 
zaterdagsavonds naar Dokkum, ja ‘s avonds, want je moest overdag op 
zaterdag ook nog werken. Veel later kregen we zaterdagsmiddags vrij en 
werd de achturige werkdag ingevoerd, maar op het platteland werd er niet 
veel aan gedaan.  
Bij ons in het dorp was ook een dokter en die had een grote tuin met veel 
appel- en pereboomen en van alles wat, en omdat we thuis nooit veel fruit 
kregen, gingen we wel eens jatte, ja want grote kinderen lusten ook wel 
eens wat. Maar wat die dokter ook had waren dienstmeisjes, een eerste en 
een tweede en dat wisselde wel eens want Mevrouw was niet een van de 
beste voor de meisjes. Ze moesten er heel hard werken en vooral de eerste, 
want die was eigenlijk verantwoordelijk. Ik denk dat het in 1919 was dat 
Emke (Mulder) bij dokter kwam als 1ste, er was toen ook een 2de uit 
Metslawier, waar mijn neef wel kijk op had. Zodoende stonden we ‘s 
avonds wel eens samen bij het hek als de meisjes nog een boodschap 
moesten doen, even later kregen we dan zo’n beetje verkering. Maar we 
mochten niet bij de dokter binnen, niet eerder dan dat het vaste verkering 
was en dat is er zo direkt niet, dus moesten we wat smokkelen.  
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Dokter en Mevrouw gingen wel eens een avond op visite of naar de soos en 
dan konden we wel eens binnen komen maar we moesten wel uitkijken 
want soms kwam hij onverwachts door het grind aanrijden en moesten we 
wegwezen, hoe, dat zeg ik hier maar niet. Maar later werd het dan zo 
geregeld dat ik zondagsavonds van 8-10 uur mocht komen, maar mijn neef 
nog niet, en zo was onze verkering een feit geworden. (…) 
Zoals gezegd kreeg ik verkering met Moeder toen ze bij Dokter was als 
dienstmeisje en vandaar is ze ook getrouwd. Het was niet zo’n mooie tijd 
drie jaar na de oorlog, er werd toen maar weinig verdiend. Ik werkte toen 
nog los, maar ja, er moest ook een huis wezen en we konden een huis huren  
van weduwe Sijtsma, oude Stien werd ze genoemd, ze was goed bij hoor. 
Om zekerheid te hebben voor de huur, moesten we die vooruit betalen. 
Maar Moeders Moeder liet ons niet in de steek. We gingen na het trouwen 
zelfs nog een rit maken in een auto van Van den Akker, die toen in 
Metslawier een autobedrijf had. (…) 
Na ons trouwen in 1921 hebben we eerst nog slechte jaren gehad maar 
langzaam werd het wat beter en dan wil je ook wel eens wat anders. Wij 
huurden toen wat land, ik met mijn broer Simon en dat ging je dan 
bewerken tussen de tijd die je nog had bij de boer en ‘s avonds laat soms 
ook nog. Moeder en ik kochten toen een paar koeien en we kregen een stuk 
grasland van Oom en Moeder. Ik ging ‘s morgens vroeg eerst melken en 
dan om vijf uur naar de boer. Later werkte ik weer los, dat was in 1928 bij 
Van der Lei in de aardappels en als het dan druk was moest Moeder ook 
wel eens melken.  
Maar die goeie tijd duurde niet lang want we gingen al meer en meer naar 
de dertiger jaren. We hadden het land in de goede tijd gehuurd met hoge 
huurprijzen. In 1928 kregen we 20 cent voor 1 liter melk en in 1929 zakte 
het tot 2 cent. En evengoed moest je die hoge huur nog betalen. De 
aardappels moesten weg voor 30 cent voor 35 kilo en dan moest je nog 
veevoer hebben. Dus als kleine man kon je dat nooit volhouden. Gelukkig 
was de huur om van dat bouwland en Oom nam de huur over van het 
grasland en onze koeien moesten weg voor 2/3 minder. Toen was alles 
verloren.  
De beruchte dertiger jaren brachten werkloosheid, werkverschaffing en 
steun en dat met vier kinderen. In de werkverschaffing ging nog, maar de 
steun was veel te laag. Bij de winter stookten we in de kachel afval van vlas 
en deden geen grote lampen aan, we zaten bij een nachtpitje en konden 
negen gulden steun halen. Ik heb niet vaak uit de steun getrokken want 
later gingen we vlas braken. ‘s Morgens 6 uur beginnen, een hele dag 
werken en doornat van het zweet, je kon dan 16 tot 18 gld in de week 
verdienen. ‘s Zomers zaten we in de werkverschaffing. 
Dat ging zo tot mei 1934. Toen had ik mij verhuurd als vaste arbeider bij  
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Melle Castelein. Daar was ook wel een gelukje bij, want iedereen wou graag 
vast werken, dan was je tenminste van al die rommel af. Ik verhuurde mij 
toen voor 13 ½ gld in de week (ja, dat was ook niks, zul je wel denken), 
maar dan had je ook alles vrij zoals huur en melk en twee schapen in ’t 
land. Je kon een paar geiten houden op ’t erf en een varken mesten, dan 
was je dus rijk, vergeleken bij de anderen hé.  
En toen kwamen we dus op de Kooi. (Dat is de kleine eendenkooiplaats 
onder Anjum). Oom Jaap was schipper en die bracht ons er heen en wat 
was het er die zomer prachtig. Allemaal gras en vogels en zat eten en 
drinken. ‘s Morgens wel om drie uur melken en het eerste jaar ook Zondags 
altijd melken, maar dat had je er wel voor over. 
Moeder moest de kinderen wel met een boot ‘s morgens overzetten over het 
water, want die gingen in Anjum op school. Dirk was toen al een flinke 
jongen en kon al gauw paardrijden en melken en dat deed hij graag. De 
boer had een groot meisje en die ging ook melken en zodoende konden we 
het tweede jaar in de winter en later ook in de zomer dikwijls 1 zondag vrij 
krijgen.  
Dirk ging dan met mij melken en het meisje hielp de boer. Ja en dan ging 
Moeder ook nog vaak mee helpen, tenminste in de wei. Vanaf ons huis naar 
de grote weg was ‘s winters een modderpoel en als de vaart dan dicht lag 
met ijs bleven de kinderen Ali, Dirk en Tine vaak thuis van school.  
Maar de tweede zomer kreeg de boer het klaar van de Gemeente om bij de 
modderweg een verhard pad te maken van sintels. Dat was een stuk beter, 
toen kon je bijna altijd met de fiets weg.   
En toen kwam in ’t laatst van 1935 het bericht dat we naar de Wieringer-
meer konden komen. Het was denk ik al meer dan drie jaar geleden dat we 
ons hadden opgegeven voor de Wieringermeer. Maar de boer wou ons eerst 
niet laten gaan, want je verhuurde je in November weer voor een vol jaar 
vanaf 12 Mei. Ik had mij dus in November 1935 weer verhuurd van 12 Mei 
1936 tot 12 Mei 1937. En als de verhuizing naar de Wieringermeer doorging 
moesten we in Februari 1936 al weg. De boer kon wel genoeg arbeiders  
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krijgen, maar het beviel ons van beide kanten eigenlijk wel goed. Toch gaf 
de boer zich gewonnen en zodoende moest oom Jaap ons er weer weghalen 
en later in Metslawier in een grote vrachtwagen met aanhang samen met 
oom Simon naar de Wieringermeer brengen.  
 
1. Op verzoek van Ab Crans, schrijver van het in De Sneuper 77 vermelde 
boek over de familie Crans, door zijn vader Doede Crans in 1968 te 
Amsterdam neergeschreven jeugdherinneringen. Door de redactie zijn de 
gedeelten over de familie weggelaten (…) (zie daarvoor het boek) en is de 
schrijfwijze op sommige plaatsen voor de duidelijkheid gemoderniseerd. 
Met “Oom” bedoelt de schrijver zijn broer/zwager en met Moeder wordt 
(bijna altijd) zijn vrouw bedoeld, immers hij vertelt dit verhaal aan zijn 
kinderen. 
 
 
 

(Vervolg van het artikel op bl. 61.) 
ROTERT Lambert (C13) * Weillte (Pruisen) 1841, koopman, gehuwd met 
Maria Elerie, * Uithuizen 1846, komt 1868 van Groningen, ze woonden aan 
de Hoogstraat C10. 
RUDNER (A126) Margaretha Wilhelmina, *Groningen 1797, gaat als 
weduwe naar Leeuwarden in 1861, ze woonde aan de Oranjewal A99 en was 
gehuwd met Eisma. 
RUSSNER (D223) Tjitske, * Leeuwarden 1831, gehuwd met Gerrit 
Boekhout, * Dokkum 1837, gouddraadwerkersknecht Steenendam D178. 
SCHAFFERS (D139) Heinrich Arnold, * Cranenburg (Pruisen) 1838, 
kantoorbediende, woont aan de Keppelstraat D105a, gehuwd met Theodora 
Thomassen *Bommel 1839, gaan in 1867 naar Monnikendam. 
SCHANBORD (D115) Trijntje, *Dokkum 1807, gehuwd geweest met 
Sprietsma, arbeidster wonend aan de Nieuwebuurt D91e, gaat met de 
kinderen in 1863 naar Dantumadeel. 
SCHEFFER (C142) Frederica, * Dokkum 1795, gehuwd met Hendrik 
Kramer, *Dokkum 1795 en overleden Dokkum 1865, arbeider, woonden 
ana de Westersingel C106. 
SCHMELTZ (D137) Josephus Jacobus Aloysius, * Dokkum 1801, Beedigd 
klerk bij 't Geregt te Dokkum, wonen aan de Steenendam D104, gaat later 
naar de Halvemaanspoort B2, hij overlijdt in 1865 en was gehuwd met 
Clara Hendrica Barends, * Dokkum 1830. 
SCHMITZ (B61) Janna, * Leeuwarden 1835, dienstmeid, komt in 1865 van 
Leeuwarden en gaat 1866 terug, woonde aan de Diepswal B48 als 
inwonend bij Sieds Gerbens Obma, weduwnaar overleden in 1868. 
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DE BEGRAFENIS VAN BREGTJE 
 
Piet de Haan (de.haan.p@hetnet.nl) 
 
Het maken van een compleet verhaal over een gebeurtenis uit het verleden 
is niet altijd even gemakkelijk. Altijd ontbreekt er wel een gegeven en een 
volledig beeld schetsen is meestal moeilijk. In dit artikel wordt een poging 
gedaan om een redelijk kloppend beeld te schetsen van de begrafenis van 
Bregtje. Met andere woorden; zo is de toedracht (misschien) geweest. 
 
Vanaf 1725 tot rond 1749 woonden Jacob Pijtters en zijn vrouw Trijntie 
Jans in de Hoarnen in Holwerd op de niet meer bestaande boerderij 
Tjepma Zathe. Daarnaast pachtten ze het niet meer bestaande Klein Ypma, 
een kleinere boerderij schuin tegenover Tjepma Zathe gelegen.   
Na het overlijden van vader Jacob rond 1749 en het eerdere overlijden van 
moeder Trijntie zetten de vier achtergebleven kinderen het boerenbedrijf 
voort. Al eerder in 1749, mogelijk naar aanleiding van het overlijden van 
zijn vader, trouwde oudste zoon Pijter Jacobs. Op dezelfde dag trouwde ook 
zijn zuster Sjoukje Jacobs en wel met de weduwnaar Watze Pijtters die 
tevens hun buurman was  op de boerderij ‘Hogenheim’.  
De andere kinderen, jongere broer Jan en zusje Bregtje, wonen eerst nog in 
het voormalige ouderlijk huis bij hun broer Pijter Jacobs en zijn vrouw 
maar gaan al gauw bij zuster Sjoukje en haar man inwonen.  
 
Bregtje is bij het overlijden van haar vader nog minderjarig en dat betekent 
dat ze een voogd krijgt. Deze voogd is de Holwerder koopman Jan Sjoerds 
die over meer minderjarigen voogd is en het zal zijn taak zijn om de 
inkomsten en uitgaven van of ten behoeve van Bregtje bij te houden en te 
verantwoorden. Voor dit doel schaft de koopman op 6 september 1750 een 
schrijfboeck aan waarin voortaan alles genoteerd kan worden. Het boekje 
bestaat niet meer maar sommige posten zijn voor de belastingen 
overgeschreven. 
Zo is er te lezen dat Bregtje ook buisgeld kreeg waarmee min of meer het 
tegenwoordige zakgeld wordt bedoeld en dat ze kostgeld aan haar zwager 
en zuster betaalde. Dat Bregtje bij schoenmaker Marten Rienks in Blije 
schoenen en kleding liet maken en repareren, wat kleinodien bij hem 
haalde of naar Japke ging om wat nieuwe kleren. Verder laat de 
administratie van de koopman zien dat ze op haar land o.a. koolzaad, 
bonen, haver en wintergerst liet verbouwen en dat de oogst soms per schip 
vervoerd werd naar Leeuwarden. Maar dat ze ook geld uitgeleend had 
waarop rente werd ontvangen en dat op 7 januari 1751 ten laste van Bregtje  
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de rekening werd betaald voor de levering van ongeveer 27 liter bier!, in die 
jaren een vrij dure drank omdat er veel belasting voor de ‘armen’ op drukte.  

Dan komen er plotseling andere posten.  

Den 26 Maart 1753 op het kist besteden van Bregtie Jacobs. Dat betekent 
dat Bregtje overleden is en dat haar doodskist wordt gehaald. Het zou wel 
eens kunnen zijn dat Bregtje al ziek was en dat ze niet plotseling is 
overleden want haar zwager Watze, waar ze bij inwoont, krijgt later 
namelijk een vergoeding “wegens gedane moeite in haar doodsiekte”. 
Bregtje zal bij de huidige Ned. Hervormde Kerk van Blije begraven worden. 
 

Bregtje had bij haar overlijden:    
aan bezittingen en ontvangsten  1217 -  2 -  6  
aan schulden      185 -  4 -10  
een vermogen van   1031 - 17 -12  
 

Haar erfdeel was 1000-0-0.  
Haar vermogen was dus gegroeid en dat betekent tevens dat haar voogd 
met een gerust hart de boeken ter controle kon inleveren wat dan ook op 21 
augustus 1753 gebeurd is. 
Maar in het schrijfboek van de voogd staan ook een aantal gegevens die 
betrekking hebben op het overlijden en begraven van Bregtie. Aan de hand 
van deze gegevens en verschillende beschrijvingen van begrafenissen en de 
daarmee samenhangende burenplicht is een beschrijving van de begrafenis 
van Bregtje gemaakt met als hoofdmoot de opmerkingen van ds. Potter die 
ook uit hoofde van zijn functie dit soort begrafenissen meerdere malen 
moet hebben meegemaakt.  
Ds Potter was in het begin van de negentiende eeuw bekend door zijn 
reisverslagen. Geboren in 1769 in Dokkum o.a. dominee in Peins/Zweins in 
Friesland. In de jaren 1808-1809 maakt hij wandelingen door Friesland en 
verhaalt daarin ook breedvoerig over begrafenissen in Friesland. Hoewel de 
beschrijving door Ds. Potter en nog oudere bronnen niet altijd hetzelfde 
tijdvlak beslaan, geven ze toch op de meeste punten een zelfde beeld. Op 
sommige onderdelen blijft het beeld tot rond negentienhonderd en zelfs tot 
de tweede wereldoorlog vrijwel ongewijzigd. 

De hierna volgende cursief gedrukte tekst komt integraal uit het 
schrijfboeck van de voogd van Bregtje Jacobs. 
De burenplicht bestaat in die tijden uit ongeschreven wetten die plaatselijk 
wel eens op details verschillen(1). Drie of vier hoofden van gezinnen aan 
weerzijden van het sterfhuis (totaal 6 of 8 personen) hebben de taak om de 
zaken te regelen. De taken worden verdeeld en enkele buren gaan op pad 
voor het kist besteden van Bregtie Jacobs. Dit betekent niets anders dan  
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naar een timmerman, kuiper of wagenmaker gaan voor het bestellen van 
een doodskist of doodsfat zoals men het toen noemde. Ze gaan naar Pijtter 
Sjoerds voor Bregtie Jacobs doodfat Zomma 20 gulden. Ter vergelijking 
een begrafenis uit die jaren waar een kist van 8 gulden door de diakonie 
werd betaald. Bregje krijgt dus een dure kist, waarschijnlijk een 1½ - 2 
duims (3,3 - 4,4 cm) dikke eikenhout plat-verheven zwart geverfde kist. 
Pijtter Sjoerds, een timmerman uit Holwerd, en zijn vrouw Aukje hadden 
13 kinderen waarvan er al vier waren overleden en zij zullen het zakelijk 
gezien als een feestdag beschouwd hebben toen de kistbesteders de 
timmerwinkel binnenstapten. Kistenmaken was een lucratieve bezigheid en 
het was dan ook niet voor niets dat in 1715 in Dokkum een kistenmakers- 
opstand uitbrak omdat het plaatselijkbestuur deze bezigheid qua prijs en 
kwaliteit wilde reguleren. Kistbesteders werden door de timmermannen 
altijd met open armen ontvangen en op drank getrakteerd vanwege de 
verleende klandizie.  
Als de buren later de kist opgehaald hebben is het de taak van de buur-
vrouwen om Bregtje te kisten, bij de man gebeurde dit door de mannen. 
Omdat bij het kistbesteden ook gehaelt anderhalf fandel suiker vermeld 
wordt, is het duidelijk dat de vrouwen na het kisten zoals gebruikelijk 
rijkelijk op drank zijn getrakteerd want de hier bedoelde suiker zal voor de 
brandewijn zijn bedoeld en de post  Anna Sijdses Betaelt voor geleverde 
Brandewijn op het versterven van Bregtie Jacobs geeft aan dat er 
inderdaad voor dit doel brandewijn gehaald is. Brandewijn met suiker was 
de vrouwendrank in die jaren.  
Op de dag van de begrafenis wordt het gehele huis gelucht en schoon-
geboend. Auke Bienses Betaelt voor huur van schammels en deelen toe 
Bregtie Leed wil zeggen dat ene Auke schragen en planken levert voor 
tafels en banken en dat betekent dat er veel volk op de begrafenis wordt 
verwacht. De Holwerder bakkers Biense Piers en Pijtter Gijsberts betaalt 
wegens gelevert Kleinbrood op de leed leveren het brood en Jetse Jetse 
Posthumus bierbrouwer en tevens overvaerende (veerbaas naar Ameland) 
uit Holwerd verschijnt met een ½ Tonne Bier verbruikt op de leed waarbij 
½ Tonne een hoeveelheid van rond 83 ltr is. Er is Thee, boter en kandij 
gekocht maar vlees wordt niet genoemd. Vlees is wel gebruikelijk en zal wel 
onder de royale post, aan Watze Pijtters betaelt de kostpenningen van 
Bregtie Jacobs en de gedane moeite in haar doodsiekte en Begraevenisse 
voor moeite met en ander  vallen.  
 
Tijd om dominee Potter verkort aan het woord te laten. 
Rond tien uur komen de eerste gasten, deze menigte is altijd zeer talrijk, 
vooral wanneer de overledene een vermogende persoon is. Tegen elf uren 
verschijnt de in plegtgewaad gekleede Leeraar, en worstelt door rook en  
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damp van eene bijkans ondoordringbare menigte naar de binnenkamer. In 
dit vertrek maakt alles de akeligste vertooning, die men zich verbeelden 
kan; mannen en vrouwen in diepen rouw gekleed, en deze laatste geheel 
bedekt onder hare zwarte zoogenaamde regenkleden, omringen de 
doodskist. Dit is eene akelig gezigt, eene donkere, slechts door eenen 
flauwen lichtstraal verlichte kamer, aldus ds Potter en hij gaat verder: nu 
komt iemand binnen, om het uur der begrafenis, elf uren namelijk, aan te 
kondigen. De kist wordt nu geheel geopend; alle de omstanders naderen 
om het lijk voor de laatste maal te zien: de graad van bederf bij hetzelve, of 
de min of meer besmettelijke ziekte, waar aan zulk een persoon gestorven 
is, maakt hier in zelden onderscheid; dit is ook eene eere, die aan den 
overledenen, toekomt. 
Na het sluiten van de kist gaat de gehele stoet of trein op weg. 
Langzaam en statig gaat nu de lange trein voort: de hoofdpersonen, met 
een nedergebogen, hoofd onder breedgerande ronde hoeden gaande, 
vertoonen zeker nog al vele teekenen van wezenlijken of gemaakten rouw 
en droefheid; doch wat verder in de linie naar beneden dalende, hoort gij 
veelal niets anders dan gesprekken over landbouw en koophandel, over 
koeijen en schapen, verkens en kalveren, weit en haver en diergelijke 
dingen, welke men op deze togt voorbij gaat, veelal aanleiding geven.  
Men komt met het lijk op den kerkhof; tweemalen wordt hetzelve rondom 
de kerk gedragen, en vervolgens in het graf gezet, en onder het luiden der 
kerkklok met aarde overdekt. Nu zoudt gij zeker verwachten, dat bij dit 
waarlijk aandoenlijk gedeelte der begrafenis, wanneer het stof aan het stof 
wordt wedergegeven, en de op de holle doodkist geworpene aardkluiten, op 
het ontzettendst, ’s menschen broosheid en verwachting met zulk, eene 
luide stem prediken, dat dan de menigte, hoe veel of weinig betrekking ook 
tot den overledenen hebbende, met aandoeningen, waar toe de zaak, die 
voor oogen is, aanleiding geeft, bezield zou zijn; maar neen, bij sommigen 
mag dit het geval zijn, doch het is verre af van algemeen te zijn. Sommige, 
vreemdelingen op zulk eene plaats zijnde, maken zich deze gelegenheid ten 
nutte, om herwaarts en derwaarts te zien, en het plaatselijke van landen en 
huizen eens regt op te nemen; andere spreken van de gesteldheid en 
vruchtbaarheid der omliggende velden, doen onderzoek naar den eigenaar 
en gebruiker, enz. 
Nu is het lijk begraven, de dorpsklok bengelt nog voort en de trein, na nog 
eenmaal de kerk rond gewandeld te hebben, trekt wederom af in dezelfde 
orde als die gekomen is, behalven dat er meer luidruchtigheid en minder 
deftigheid onder de menigte is, het gelaat neemt eene meer heldere 
gedaante aan, en men verdubbelt zijne schreden, om zich maar spoedig aan 
de welvoorziene tafel te kunnen schikken. Banken en tafels zijn geplaatst, 
de laatste rijkelijk voorzien van tarwenbrood met en zonder krenten, dunne  
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plekken roggenbrood, kaas en boter, indien het wat meer dan gemeen is, 
ook gerookt vleesch en ham, zelden rijstenbrij; geene borden of messen, 
deze laatste moet elke gast zelfs medebrengen.  
Na de maaltijd likken de vrouwen de messen af met de vingers of de tong, 
terwijl de mannen bezig zijn hunne tanden met derzelver punten van de 
tusschen dezelve vastgezette overblijfselen van vleesch of spek en brood te 
zuiveren, naar hunne tegenwoordige logge houding en naar buiten 
gebogenen rug duidelijk vertoonende, dat zij rond en vol zijn. Nu wordt de 
maaltijd met dankzegging gesloten, gelijk die met het gebed begonnen is, 
door den Leeraar, die dan zeker verheugd is dat eene lastige epoque van 
den dag voorbij is. De Domine zit nu warm en wel in het hoekje bij den 
haard. De vrouwen passen intusschen wel op, hem van thee en suiker 
rijkelijk te bedienen, doch de goede man is niet weinig verlegen, wanneer 
hij, na tegen gewoonte reeds een kopje of agt gedronken te hebben, moet 
uitscheiden, niet weet, waar mede hij zich voldoende verschoonen zal op de 
herhaalde vraag van allen: of hem de thee niet smaakt. Aan den 
overledenen wordt nu geheel niet meer gedacht. Nu wordt weder jenever 
aan de mans, en brandewijn aan de vrouwen toegediend, doch nu ook 
beginnen de verst afwoonenden af te zakken, die van tijd tot tijd door 
anderen gevolgd worden. De aangezigten zijn nu weder wat meer 
betrokken, en geen wonder, want het genot is voorbij, en men weet niet 
wanneer zoo iets weder zal voorvallen.  
 
Het is duidelijk dat Ds. Potter zich ergerde aan de begrafenisgebruiken van 
zijn tijd, maar klopte het beeld dat hij schetste wel?  
De schrijver Waling Dijkstra uit Holwerd spreekt van ‘binnen weinige 
minuten is de voorraad die op de tafels preikte als weggevaagd’ en 
‘goedgevleeschte boeren en boerinnen laten zien waaraan zij hunne breede 
lichamen en welgevulde wangen hebben te danken’  
Andere, waaronder oudere bronnen, noemen het leedmaal voor de niet 
direct betrokkenen een feestmaal waar dagen van tevoren reikhalzend naar 
werd uitgekeken. Sommige overheden stelden zelfs paal en perk aan de 
‘leedmalen’ omdat dezen dankzij de jenever wel eens uit de hand liepen. 
Ten tijde van de begrafenis van Bregtje had de Doopsgezinde Gemeente 
van Holwerd/Blija/Visbuurt geen eigen dominee maar zullen diens taken 
vervuld zijn door een broeder uit de eigen gemeente. 
De taak van de dominee was uitsluitend het gebed voor en na het leedmaal. 
Op een enkele plaats in Friesland was het gebruikelijk dat de dominee voor 
het leedmaal een woordje over de overledene sprak. Diensten in de kerk of 
een woord aan het graf waren op het Friese platteland toen niet gebrui-
kelijk. De oorsprong hiervan lag bij Luther. Hij keerde zich tegen de aflaat 
en de dodenmis en verzette zich onder meer tegen het ‘naar de hemel  
 
 

55 
 



bidden’ van de overledene vanuit zijn overtuiging dat gelovigen na hun 
dood door Christus worden opgenomen, zonder tussenkomst van de kerk of 
van heiligen. 
In 1619 werd in protestantse kring dan ook besloten geen lijkpredicaties of 
lijkdiensten in te stellen. In o.a. de Nederlands Hervormde en de Doops-
gezinde kerk is de uitvaart lange tijd een aangelegenheid geweest die niet in 
een kerkgebouw plaatsvond. Plaatselijk werd door predikanten een troost-
woord gesproken bij de familie thuis of op het kerkhof. 
 
En Bregtje? 
Zij werd dus in Blia begraven op het kerkhof bij de huidige Ned. 
Hervormde Kerk van Blije. Een kerkhof niet zoals wij het nu kennen maar 
een stukje weiland rond de kerk met vaak wat schapen of koeien en hier en 
daar een steen of een houten paaltje.    aan Jacob Klaeses Betaelt voor het 
maeken van Bregtie Jacobs Graft tot Blia. 
Jacob Klazes wordt genoemd als arbeider uit Ternaard en het is daarom 
een vraag wat hij op het kerkhof van Blije deed. In de (grotere) steden 
waren er vaak al doodgravers maar in de dorpen behoorde het grafdelven 
bij de burenplicht. Meestal kosteloos, soms met een kleine vergoeding. 
Maar gegoede buren delegeerden deze taak vaak aan één van hun 
knechten.  
Het is uit de literatuur ook bekend dat knechten wel eens het graf van hun 
overleden boer dolven. Mogelijk werkte Jacob Klaeses als knecht op de 
boerderij waar Bregtje overleed en kreeg hij daarom de eer maar vooral de 
rijkelijke beloning van 2 gulden voor het maken van haar graf. 
 
Vraag naar aanleiding van dit artikel. 
Bregtje overlijdt op 26 maart 1753. Op 2 april wordt er o.a. betaald voor 
thee, boter, kandij en een achtendeel saffraan. 
Misschien betreft het een openstaande rekening, misschien werd er contant 
betaald maar hoe het ook was, waarom werd er saffraan gekocht? 
Saffraan is en was ook vroeger de duurste specerij. In de oudheid rond de 
Middellandse Zee maar ook in Indië als medicinale-, kleur- en geurstof 
gebruikt. In de tijd dat Bregtje leefde zo duur dat er een speciale reden 
moet zijn geweest om deze specerij te kopen. Zou het in een laatste poging 
als toevoeging bij een medicijn gebruikt kunnen zijn? Het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur in Utrecht antwoordde op deze vraag met: 
Saffraan werd in de volksgeneeskunde niet veel gebruikt. Te duur. Wel is 
bekend dat saffraan al door Galenus (130-200) genoemd wordt als genees-
middel.  
In de volksgeneeskunde gebruikte men saffraan, gekookt in melk, om de 
eerste menstruatie op te wekken bij jonge vrouwen, als dat te lang op zich  
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liet wachten en om geelzucht te bestrijden. In het laatste geval maakte men 
een mengseltje van eierdooiers en de geel-oranje sliertjes. (Bron: P. van 
Dijk, Volksgeneeskunst in Nederland en Vlaanderen (Deventer 1982) 
De Wetenschapswinkel Geneesmiddelen, Rijks Universiteit van Groningen: 
Saffraan werd gebruikt voor een heel aantal aandoeningen. Ik kan echter 
geen specifieke informatie vinden over de toepassing in ons land. Wellicht 
dat de kwalen waaraan dit meisje leed te maken hadden met verstoringen 
in de menstruatiecyclus, gepaard gaande met hevige bloedingen? 
Verder werd er o.a. via internet en diverse bibliotheken gezocht maar een 
bevredigend antwoord is niet gevonden. 
Wie kan mij verder helpen? 
 
Noten: 
1. Bijvoorbeeld het Reglement op de Burenpligten uit 1847 (zie artikel over 
deze burenplichten door R. Tolsma in De Sneuper 38, blz. 115). 
2. De volledige beschrijving van een begrafenis in Friesland staat op de 
home-page van de Historische vereniging Noordoost Friesland onder 
‘verhalen’. 
 
Bronnen: 
Wandelingen en kleine reizen door sommige gedeelten van het vaderland, 
door Ds Potter, deel 1, blz. 124-143 
Uit Frieslands Volksleven, door Waling Dijkstra, vanaf blz. 404 
SAD: Nedergerechten Westdongeradeel, Collateraalboeken, fiche 174 
SAD: Speciecohieren Westdongeradeel 
 
 

DIGITAAL DELVEN IN FRYSLÂNS 
VERLEDEN via WWW.HISGIS.NL  
 
Hans Mol (Fryske Akademy) 
Sinds kort is er voor Fryslân een website beschikbaar die het de bezoeker 
mogelijk maakt virtueel rond te reizen in het verleden van de provincie. In 
eerste instantie gaat het om de tijd van rond 1800/1850. Van daaruit zijn 
echter ook uitstapjes te maken terug naar 1700 en zelfs naar de 
kloostertijd. Daarbij kan men van alles te weten komen over onder meer de 
eigendom en het gebruik van percelen en boerderijen in het verleden. Het 
systeem is opgezet door de Fryske Akademy, samen met Tresoar, en wordt 
aangeboden onder de naam van Historisch GIS Fryslân. Het is op 13 
december gepresenteerd en sindsdien op het internet te bereiken via 
www.hisgis.nl.    
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In de nabije toekomst zal het uitgebreid worden met tal van extra gegevens-
lagen. Zo zal het langzaam uitgroeien tot een historisch ‘erfgoedplein’ van 
Fryslân. Voor de Dongeradelen en Dantumadeel zijn er al zoveel gegevens 
in te vinden dat men er zich geregeld interactief mee kan vermaken. 
De term GIS (Geografisch Informatie Systeem) zullen nog weinig mensen 
kennen. Maar met waar het voor staat: digitale kaarten en tekeningen, is nu 
bijna iedereen wel vertrouwd. Het maakt het mogelijk dat de routeplanner 
auto’s naar hun plaats van bestemming stuurt. En dat architecten, 
aannemers, machinebouwers enz. hun ruimtelijke projecten en plannen op 
de computer uitwerken. GIS is een digitaal systeem voor het verwerken van 
ruimtelijke informatie. Simpel gezegd gaat het om kaarten op het scherm 
met daarachter informatie wat er op te zien is.  
 
Het Kadaster van 1832 en de Floreenkohieren van 1700 
Een historisch GIS is ook zo’n systeem, maar dan eentje met alleen 
historische informatie; informatie die wordt aangeboden in chronologische 
en thematische lagen die op verschillende manieren met elkaar 
gecombineerd kunnen worden. De basislaag bestaat uit de oudste 
cartografisch betrouwbare bezitsregistratie per perceel, namelijk die van 
het Kadaster. Dat is een instelling uit de tijd van Napoleon, opgezet om een 
eerlijke grondslag te realiseren voor het heffen van grondbelasting. De 
eerste kadasterkaarten dateren uit 1812 en 1813. Omdat Nederland pas na 
twee decennia geheel opgemeten was, is het Kadaster in 1832 echt in 
werking treden. Voor de basislaag van het HISGIS zijn de kadasterkaarten 
digitaal nagetekend. Aan ieder perceel hangen gegevens over eigenaren, 
bodemgebruik, opbrengsten e.d. Voor de hele provincie Fryslân zijn ruim 
900 kadasterkaarten verwerkt met in totaal bijna 300.000 percelen.  
Naast de kadasterkaarten worden voor de hele provincie Fryslân de 
boerderijgrenzen van 1700 geboden. Deze reconstructie is gebaseerd op een 
geheel overgeleverde belastingboekhouding met de naam van Floreen-
kohieren. Die bevat per boerderij niet alleen de namen van eigenaars en 
pachters maar ook de oppervlaktecijfers en omslagbedragen. Via een 
ingenieuze versleuteling kunnen deze gegevens gekoppeld worden aan die 
van het Kadaster van 1832, zodat het mogelijk is ze ook rechtstreeks op het 
scherm te krijgen. 
 
Perspectieven 
Vooralsnog biedt het HISGIS alleen de lagen 1832 en 1700, plus een 
reconstructie van de middeleeuwse kloostergoederen in het Terpengebied. 
Op korte termijn wordt er een gegevensbestand van alle overgeleverde 
veld- en nederzettingsnamen (toponiemen) aan toegevoegd voor de hele 
provincie. Daarna volgt een laag van alle boerderijen van 1640. Op de  
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fundering van 1832/1700/1640 kunnen dan op middellange termijn 
diverse andere informatielagen ‘gemetseld’ worden. Bijvoorbeeld een 
overzicht van alle dorpsgrenzen, een laag van alle kerkegoederen uit de tijd 
vóór 1580 en een lokalisatie van alle middeleeuwse stinzen met het 
bijbehorende landbezit. Voor de Friese steden is men bezig een koppeling 
te maken tussen de kadastrale percelen en huisnummers. Die zal het 
bijvoorbeeld mogelijk maken volkstellinggegevens ruimtelijk te pre-
senteren. Natuurlijk kunnen straks ook monumenten, luchtfoto’s en 
archeologische vondstgegevens aan het systeem gehangen worden. 
   Aalsum in 1832 
 
Voor de doorsnee internetsurfer is het raadplegen niet al te moeilijk. Met 
vasthouden van de muisklik kan men de kaart verslepen. Er is ook een 
zoomfunctie. En bij het kort aanklikken van een perceel krijgt men in een 
uitklapschermpje automatisch de bijbehorende gegevens aangeleverd, uit 
1832, 1700 of welke laag men ook maar heeft geactiveerd. Belangrijk is het 
aanklikken van de tabs bovenaan de kaart. Bij ‘ga naar’ kan gekozen 
worden uit een lijst van alle Friese dorpen en steden. Bij ‘lagen’ kan men 
activeren en bevestigen wat men op de kaart gepresenteerd wil hebben, al 
dan niet in kleur. En dan is er nog een aparte zoekfunctie. Daarop zijn 
namen in te tikken of andere gewenste gegevens zoals ‘watermolen’, 
‘bakker’ of waar men naar op zoek is. Het is kortom een kwestie van 
combineren, sneupen en zwerven.  
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EEN NAAM IS EEN NAAM..... (deel 3) 
 
Eimert Smits (eimert.smits@hetnet.nl) 

 
Iedereen die met onderzoek bezig is, staat wel eens stil bij namen die men 
tegenkomt in de tekst die men onderhanden heeft. Het zijn vaak de 
vreemde namen die onze aandacht vragen. (zie verder De Sneuper 75) 
Deze eerste lijst komt uit het Bevolkingsregister Dokkum 1860-1870. Het 
tussen haakjes staande is het boek en bladzijde nummer van de betreffende 
periode. Reacties hierop kunnen gestuurd worden naar de redactie. 
 
PRELLER (D144), Johannes Georg, * Lingen- Hannover 1805 en overleden 
te Dokkum 1864, woonde aan de Vlasstraat D34, gehuwd met Cicilia 
Nauta, * Leeuwarden 1812, zij gaat in 1866 terug naar Leeuwarden. 
PRUIM, (B131) Martinus, * Hardenberg 1808, kostschoolhouder aan de 
Kleine Oosterstraat B111 en B112, gehuwd met Jacoba Ursinus Kruijs, 
*Vriezeveen 1806, gaan in 1865 naar Leeuwarden. 
QUINTUS (D110) Justus Datho, * Groningen 1819, ontvanger bij de 
Domeinen, woont eerst aan de Vleeschmarkt D7, daarna in de Keppelstraat 
D91, gaat in 1869 naar Leeuwarden, gehuwd met Wilhelmina Andrea 
Catharina Anderea, * Workum 1832. 
RANDOE (C43) Simon, * Leijden 1833, RK, sigarenmaker, woont aan de 
Koningstraat C40, komt in 1863 van Leeuwarden. 
RAS (A227) Wilhelm Johan Augustus, *Leeuwarden 1847, tuinknecht, 
komt 1869 van Grootegast, gaat 1869 naar Leeuwarden. 
ROZEMA (A177) Freerkje Lieuwes, *Akkerwoude 1803, woont aan de 
Stadswal A144b, gaat in 1867 naar Franeker. 
REDENIUS (C104) Ludwig Fredrikck, * Vieterbuhr - Hannover, 
bakkersknecht, gaat in 1865 naar Amsterdam. 
REIGERSBERG-SWIJGHUIJZEN (D42) Lucas Adrianus Cornelis, 
*Lutjewoude 1847, apothekersleerling, gaat 1868 naar Oostdongeradeel. 
Woont in bij Frederik Boekhoudt, apotheker aan de Vleesmarkt D32. 
REINBACH (D92) Petrus, *Leeuwarden 1810, boekbinder, woont aan de 
Woudpoort D46c, gaat in 1864 naar Bolsward, gehuwd met Grietje van der 
Meulen, * Holwerd 1814. 
REINBACH-HALBESMA (D92) Sipke, *Dokkum 1837, bakkersknecht, 
komt 1862 van Kollum en gaat 1862 naar Franeker. 
SAGTELEBEN (C223) Antje, * Noordbroek 1846, dienstbode, komt 1862 
van Kollumerland, woont wijk A66. 
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REVIER (D232) Angenieka, * Leeuwarden 1823, gehuwd met Arnoldus 
Eisma, *Dokkum 1820, zadelmaker, ze wonen Keppelstraat D159, komen 
1867 van Westdongeradeel. 
De vorige bewoners Machiel Rienks Schregardus gehuwd met Bregtje 
Cornelis Wijga gaan Mei 1867 naar Noord-Amerika. 
RIGTERS (A227) Albertus, * Groningen 1837, voerman, gehuwd met 
Martje Aukes Terpstra, *Dokkum 1836, ze wonen aan de Kleine 
Oosterstraat A182.  
RINGEN van (B18) Hendrik Hendriks, *Vries 1853, gaat 1864 naar Peize, 
woonde op de Hoogte B13. 
RINGH van (A21) Gerben, apotheker, *Sneek 1841, ongehuwd, komt van 
Harlingen in 1867, gaat 1868 naar Groningen, woont in bij Hednrik van der 
Werff, apotheker bij de Waag A20. Hendrik overlijdt in 1867. 
ROESTRA (B87) Debora, *Oldekerk 1853, dienstmeid, ongehuwd, komt in 
1868 van Grijpskerk. 
ROGMANS (C80) Anna Catharina, *Dokkum 1832, RK, gehuwd met Fokke 
Dijkstra, ze wonen aan de Koningstraat C65. Zij komt 1864 van Ameland. 
ROOTTES (C255) Johan Hendrik, *Bilderbeck Dtld 1813, koopman en 
gehuwd met Tjitske van Dijk, *Workum 1792 en overleden Dokkum 1868, 
woonden aan de Parksteeg C197. 
ROOY de (B24) Henricus Georg, * Marssum 1835, kagchelmaker, woond 
eerst aan de Oosterstraat B17c, daarna Fetzestraat A72, gehuwd met 
Trijntje Strijkstra, * Stiens 1835. 
 
 
Binnenkort verschijnt het boek 

HET NAGESLACHT VAN  
JELMER ROELOFS EN GRIETJE WYBES 
Families uit Noordoost Friesland 
Het wordt een lijvig boekwerk van meer dan 400 pag. De prijs is nog niet 
precies bekend, maar zal rond de 50 Euro liggen. Momenteel worden de 
laatste gegevens ingevuld door de auteur, ons lid Martinus Jongsma uit 
Surhuisterveen. Hij heeft een slordige tien jaar aan de uitgave gewerkt. 
Formaat: 17x24 cm, geïllustreerd, kunstleren band met goudopdruk. 
Jelmer Roelofs, de stamvader, moet ca. 1640 geboren zijn. Dit valt af te 
leiden uit de documenten uit de Rechterlijke Archieven van Kollumerland 
uit 1677, als hij en zijn vrouw, wonende te Westergeest, een huis, met recht 
van stem, verkopen. Uit hun huwelijk is slechts één kind bekend: Roelof 
Jelmers, die ca. 1700 te Westergeest trouwt met Aafke Jaspers. Dit 
echtpaar krijgt tenminste twee kinderen, t.w. Jelmer en Jasper. 
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Uit het nageslacht van Jelmer komt uiteindelijk de Zwaagwesteinder 
familie van Fokke Johannes Visser en zijn vrouw Grietje Roelofs Westra.  
Een groot nageslacht, vooral Van Kammens’s en Visser’s, blijft voor een 
groot deel in dit Friese ventersdorp wonen. 
De eerder genoemde Jasper trouwt met Sjoerdtje Michiels uit Kollum. Dit 
echtpaar, wonende te Westergeest, krijgt zes kinderen. Het nageslacht van 
drie van hen wordt intensief gevolgd. 
Het oudste kind, Aafke Jaspers, trouwt met Wybren Aukes. Hun nakome-
lingen noemen zich vooral Van Boerum en Damsma. 
De oudste zoon, Roelof Jaspers, treedt in het huwelijk met Grietje 
Harmens. Nazaten van dochter Wytske Roelofs, getrouwd met Douwe 
Klazes, gaan als Wiersma door het leven. Zoon Sjoerd Roelofs noemt zich 
vanaf 1811 Kloostra. 
De tweede zoon van Jasper Roelofs en Sjoerdtje Michiels is Migchiel 
Jaspers, die aan het einde van de 18de eeuw landbouwer te Rottevalle is. 
Hij trouwt met Renskje Fokkes uit Rottevalle. Migchiel Jaspers overlijdt in 
1808. Als Napoleon in 1811 beveelt dat iedereen een familienaam moet 
kiezen, besluit zijn weduwe, Renskje, zich Bouwer te noemen. Ook haar 
kinderen Minke, Jantje, Fokke en Jasper, over wie zij voogdesse is, heten 
vanaf dat moment Bouwer. Hun nageslacht vestigt zich voornamelijk in de 
Dongeradelen, Dokkum, Dantumadeel en op Ameland (Minke, getrouwd 
met Pieter Willems Faber), Weststellingwerf (Jantje, getrouwd met Wouter 
Harmens de Vries) alsmede Smallingerland en Achtkarspelen (Fokke en 
Jasper). 
Van de stamvader zijn duizenden nakomelingen in het boek opgenomen. 
Samen met de partners en schoonouders bevat de stamboom zo’n 6.500 
personen. Veel voorkomende familienamen in de parenteel zijn verder:  
De Beer, Dijkstra, Elzinga, De Groot, Honderd, Hovinga, Van 
Kammen, Kanger, Mulder, Ongersma, Postma en Sijens. 
Mocht U na het lezen van het bovenstaande aanknopingspunten zien met 
Uw eigen familiegegevens, schroom dan niet in contact te treden met de 
auteur. Hij zal gaarne gegevens met U uitwisselen. Een foto van Uw familie 
kan in de stamboom worden opgenomen. Toezending kan op twee 
manieren: 
1. Per post aan de auteur, Martinus Jongsma, De Leeuwerik 3, 9231 KD 

Surhuisterveen, tel. 0512-362391; 
2. Per email: martinus.jongsma@hetnet.nl 
Vermeld daarbij de naam van de persoon (personen) en de geboortedatum 
(-data). De foto wordt, indien gewenst, gegarandeerd na gebruik weer aan 
U geretourneerd. 
Zie voor nadere informatie en voor de lijst van personen die in het boek 
voorkomen: http://home.hetnet.nl/~martinus.jongsma 
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HÛNDERT JIER “SKOALLE MEI DE BIBEL” 
MOARRE-LJUSSENS 
 
Besprek: Henk Aartsma (h.aartsma@home.nl) 
 
It betinkingsboek ta eare fan it hûndertjierrich  bestean (1905-2005) fan de 
Skoalle mei de Bibel te Moarre-Ljussens is skreaun troch âld-ûnderwizer 
fan 'e skoalle Willem Noordhuis út Boalsert. Hoewol it byld fan de ynhâld 
út typografysk eachpunt wei besjoen, soms troch û.o. fariaasje yn 
lettertypen wat ûnrêstich oerkomt, kin dochs sein wurde dat it in kreas 
fersoarge útjefte wurden is.  
De chronologyske folchoarder wurdt foar in diel bepaald troch de yndieling 
yn haadstikken oer de haad-ûnderwizers. Hjiryn wurdt de lezer gewaar hoe 
it yn har tiid dêr op skoalle om en ta gong. Neist de histoarje fan de skoalle 
krije yn dit nijsgjirrich boekwurk ek de Ljussemer mienskip, de midden-
stân, it Frysk en de oarlochsjierren it noadige omtinken.  
It haadunderwerp 'De Skoalle' wurdt yn 1905 boud troch oannimmer 
Booyenga út Mitselwier. De arsjitekt is Zijlstra út Ie. In tredde lokaal komt 
dêr yn 1909 by. Om de skoalle wat meer oansjen te jaan, wurdt der ek in 
nije foargevel (westgevel) mitsele.  
In grutte ferbouwing fynt plak yn 1956. Yn de tachtiger jierren is it wer 
needsaaklik om de skoalle te ferbouwen. De bern krije yn dy tiid les yn in 
pear hierwenten op Mounehiem en yn 'e âlde doarpssuper. De beuker-
skoalle dy 't yn augustus 1961 fan start gie en de legere skoalle ferdwine en 
fan 1 augustus 1985 ôf wurdt der sprutsen fan in Basisskoalle.  
Noch in pear bisûnderheden: it earste skoallekrantsje noch snder namme 
(letter Priksykje neamd) ferskynt ein 1967. Nei lang hinne-en-wer praat 
wurdt der yn 1976 in nij skoallehûs boud. Yn 1977 kaem der in TV-tastel yn 
skoalle. De Meikediezingsried wurdt op 1 augustus 1982 oansteld.  
De ryklik ôfprinte foto's en benammen de skoallefoto's binne it besjen 
wurdich. Op it twakleuriche hurde omslach steane foarop twa foto's fan de 
skoalle en efterop stiet it gedicht “Bertedoarpke' fan Willem Noordhuis. Yn 
de útjefte fan 180 siden binne ek listen fan bestjoersleden, personiel, 
hântwurkûnderwizeressen en skoalleskjinmakkers opnommen. Al mei al is 
dit boek in weardefolle oanfulling wurden op de rike doarpsskiednis fan 
Moarre-Ljussens.   
Foar mear informaasje oer it boek kinne jo kontakt opnimme mei Doede 
Douma,Til; 0519-242029. 
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