
REDACTIONEEL 
 

H. Zijlstra (  
 
Sinds 2005 is de webmaster/-redacteur ook officieel toegetreden tot de 
redactie van De Sneuper. Kopij voor ons blad komt vaak binnen op basis 
van de informatie op onze site. De papieren Sneuper en de online publicatie 
versterken elkaar. De site bevat nu veel namenlijsten, indexen en verhalen 
die ooit in de Sneuper stonden. Maar ook losse publicaties van leden 
vinden hun plaats op de site. Een voorbeeld: Eimert Smits FA zn 
publiceerde in 1992 in kleine kring over de Friese Admiraliteit. Begin 2005 
zetten we zijn oude publicatie op het web, met vele namenlijsten. Vrij snel 
reageren diverse mensen. Van studenten die met hetzelfde onderwerp bezig 
zijn tot een Amerikaan die een website bijhoudt over de Engels-Neder-
landse zeeoorlogen. Hij was notabene door een Russische vriend op onze 
site gewezen. 
Een klein lijstje met arrestanten na het Kollumer Oproer van 1797 leidde 
tot vele aanvullingen, discussies en publicaties op sites van onze leden. Er 
blijken meerdere mensen bezig met onderzoek naar hoofdrolspeler 
Salomon Levi of een deelnemend familielid aan het oproer. De Hongaarse 
kinderen uit de jaren rond 1920 leverden ook vele reacties op. Gek genoeg 
heb ik op het artikel over vroedvrouw Catharina Schrader en de vele malen 
uitgebreide versie op onze website geen enkele reactie gehad. Terwijl ik 
zeker weet dat van vele leden er familieleden door deze vroedvrouw op de 
wereld zijn gezet en in haar dagboek zijn beschreven. 
Er zijn leden bezig met b.v. emigratie naar Argentinië, katholieke linnen-
wevers, boerderijen, merklappen, kustvisserij en volksverhalen. Blijf dus 
reageren en schroom niet uw (onvolledige) verhaal in te sturen, over een 
bijzonder familielid of erfstuk. Juist uw mede-leden kunnen het aanvullen 
en de puzzel weer een stukje verder helpen oplossen. 
De URL van onze website zal binnenkort overigens veranderen in www. 
sneuperdokkum.nl en niet meer vervelende reclame bevatten.  
In dit nummer weer diverse artikelen die aanleiding tot reacties of eigen 
artikelen zouden moeten geven. Veel sneupplezier en reageren maar, via de 
post of ! 
 
 
 
NB. Helaas is op de achterbinnenkant van de omslag een aantal storende 
fouten geslopen, zo moet (bijvoorbeeld) baron van Heem natuurlijk Baron 
Van Heemstra zijn, waarvoor excuses. 
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BESTUURLIJK 
 

Nico W.J.Speelman (  
 
Laat ik deze rubriek beginnen met het penningmeesterschap. U weet dat 
Gerrit Bouma als penningmeester afscheid heeft genomen. Het bestuur is 
uiteraard op zoek gegaan naar opvolging en is daarin goed geslaagd. Wij 
vonden bereid om deze taak op zich te nemen (gecombineerd met de 
ledenadministratie) mevr. S(askia) Dijkstra-van der Wal uit Drachten. 
Inmiddels heeft ze alle stukken en is ze begonnen met haar taak. Ze zal 
overigens het werk uitvoeren in eendrachtige samenwerking met haar 
schoonmoeder, mevr. Dijkstra uit Rottevalle. 
Nu zit er echter nog een eigenaardigheid die wij als bestuur formeel moeten 
melden. U begrijpt dat een nieuwe penningmeester (als bestuurslid) 
natuurlijk officiëel in een ledenvergadering moet worden benoemd. Als we 
echter daarop moesten wachten (voorjaar 2007) had de overdracht van de 
financiën en de ledenadministratie ook tot dat voorjaar moeten wachten. 
Dat kon niet en vandaar dat u het woord "tijdelijk" vindt bij de bestuurs-
namen in het colofon van dit blad. Het bestuur neemt graag aan dat de 
leden het goed vinden dat mevrouw Dijkstra alvast met haar werk is 
begonnen! En wij gaan er graag van uit dat u zo vriendelijk wilt zijn haar 
officiëel te benoemen op de ledenvergadering van het a.s. voorjaar. 
De ledenvergadering van dit jaar vond dus plaats in Wierum en was zeer 
geslaagd. De formule van "in de omgeving wat bekijken en daar ook 
vergaderen" lijkt een goede te zijn. Vandaar dat we voor de bijeenkomst 
van dit najaar (11 november) iets soortgelijks doen: we gaan naar Anjum en 
bekijken daar kerk en molen.  
Het bestuur maakt u ook graag attent op de Genealogische Dag die op 4 
november van 10-16 uur plaats vindt in Tresoar in Leeuwarden. Niet ver 
weg en altijd goed georganiseerd ! 
Tenslotte nog twee oproepen. Die zijn eigenlijk afkomstig van de redactie, 
maar het bestuur ziet er het grote belang van in en onderstreept ze daarom 
graag. 
De eerste betreft een oproep voor "vertellers en opschrijvers" van verhalen 
uit het verleden. Het lijkt nog ver weg, maar 2008 (het jaar waarin ons 
jubileumboek moet verschijnen, gewijd aan "oral history' – er is overigens 
nog niet beslist over een goeie Hollandse titel voor dit thema) komt snel 
dichterbij. Dus er moet hard worden gewerkt aan de inhoud van het boek. 
De redactie heeft al veel lijnen uitgelegd en er is ook al materiaal binnen, 
maar we zijn er nog lang niet. Dus graag een oproep om de redactie in deze 
bij te staan! 
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De tweede oproep lijkt hier een beetje op. Hoewel de redactie bewon-
derenswaardig veel resultaat heeft bij het bijeen garen van teksten voor De 
Sneuper (er worden leden gevraagd en spontaan komen er ook teksten 
binnen), moet er toch altijd een paar nummers vooruit worden gekeken en 
moet er een behoorlijke buffer zijn van te publiceren materiaal. Nu weten 
we dat er veel leden zijn die materiaal of (ontwerp)teksten hebben liggen, 
maar aarzelen om die aan te bieden. Die aarzeling betreft soms de teksten 
zelf ("zijn ze wel goed genoeg "?), maar ook de kompleetheid. Men zegt 
dan: ik ben bezig met dit of dat onderzoek, maar het is nog niet af. Welnu, 
dat is echt niet erg. U kunt ook publiceren over waar u nog mee bezig bent 
en zet er dan maar bij dat het onderzoek nog doorgaat. (Bovendien: 
wanneer is historisch onderzoek af ?) En wat de kwaliteit betreft: de 
redactie overlegt graag met u over aanpassingen, over hoe een tekst beter 
zou kunnen worden. Maar vergeet niet: u schrijft niet "voor den brode", u 
schrijft als een echte liefhebber, als iemand die gepassioneerd verslag doet 
van zijn/haar bevindingen. En dat is altijd interessant voor de lezers ! 
Het bestuur wens u veel lees- en onderzoeksplezier toe en hoopt graag op 
een goed nieuw seizoen voor onze vereniging. 
 
 

LEDENNIEUWS 
 

Saskia Dijkstra-Van der Wal  
 
Nieuwe leden: 
483 H. Yntema, Weidesteenlaan 25, 8042 NX ZWOLLE, tel. 038-

4214678, Email: fo: Dijkstra, Anjum 
484 G. de Vries, Kleasterdyk 5, 9037 JW SLAPPETERP email: 

 fo: Marten Joukes de Vries, Driesum 
Adres/E-mail wijziging:  
176 D. Gardenier, Gaijkingalaan 14, 9801 EA ZUIDHORN, 0594-

591807, email:
192 F. Boomsma, Rueckerbaan 217, 5030 AE Tilburg, emailadres:
 
467 R. Boomsma,
465 A. Tietsma,
Einde lidmaatschap door overlijden: 
060 M.K. Visser, NOOTDORP (31 dec. 2006) 
 
Erratum: 
De “productie” van een duif is niet 5 kg per jaar zoals abusievelijk in het 
vorige nummer werd geschreven, maar 2 kg per jaar. 
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PAKE SWEI… 
 

Freerk Petrus Smids (  
 
De cabaretier en schrijver Wim de Bie sprak het al uit(1): “wie het heden 
beoordeelt, moet over voldoende verleden beschikken.” Onder dit motto 
ving ik de zoektocht aan naar mijn voorvaderen: de heren Smids. (2) Deze 
zoektocht voerde mij door de vaderlandse geschiedenis: de Tweede 
Wereldoorlog, de Grote Oorlog, de sociale stratificatie (3) in de tweede helft 
van de 19e eeuw, de mislukte aardappeloogsten in 1845, de opkomst en 
ondergang van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in respectievelijk 
1815 en 1830 en het uitroepen van de Bataafse Republiek in 1795. De 
ooggetuigen van die vaderlandse geschiedenis waren mijn Friese 
voorvaderen: grootvader Freerk, overgrootvader Klaas, betovergrootvader 
Louwe, oudvader Klaas, oudgrootvader Sijbren en tenslotte oudovergroot-
vader Johannes. 
 
Familiekroniek 
De vaderlandse geschiedenis zal door de ogen van deze getuigen worden 
opgetekend in een nog samen te stellen Familiekroniek. De Tweede 
Wereldoorlog wordt een reportage over de Binnenlandse Strijdkrachten, 
Gewest 14 Zuid-Holland-Zuid, District VIII Hoeksche Waard aan de hand 
van Freerk (1921). De Eerste Wereldoorlog een reconstructie met de 
belevenissen van de kleine man gedurende deze Grote Oorlog. Met in de 
hoofdrol Klaas (1890), soldaat bij de 3e Compagnie van het 2e Bataljon van 
het 9e Regiment der Infanterie en later bij de 4e Compagnie van het 2e 
Bataljon Landweer Infanterie. De boerenknecht Louwe (1863) is 
ooggetuige van de sociale armoede, versterkt dan wel mede veroorzaakt 
door de sociale stratificatie, en de hardheid van het boerenbestaan die de 
19e eeuw kenmerkt. Centraal in deze reportage staat het persoonlijke 
ooggetuigenverslag van zijn tijdgenoot Jelle Dam, die op heldere wijze het 
nieuws rond het Hongeropstootje te Buitenpost circa 1880 (Mak, 2003) 
optekent. In een reportage over het Friesland ten tijde van de economische 
crisis van 1843, de mislukte aardappeloogsten twee jaar later door de 
aardappelziekte, de gevolgen als armoede en honger en de daaruit 
voortvloeiende voedselrellen in 1847 speelt het leven van de jonge arme (4) 
Fries Klaas (1831) zich af. Een reconstructie van de opkomst en ondergang 
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wordt gemaakt aan de hand 
van de vrijwillige fuselier bij de Depots der 8e Afdeling Infanterie, Bataljon 
nummer 1, genaamd Sijbren (1796). Na de vlucht van stadhouder Willem V 
eindigt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en wordt de  
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Bataafse Republiek uitgeroepen. Een overzicht van deze gebeurtenissen 
wordt opgetekend met als ooggetuige Johannes (geboortejaar onbekend). 
In deze periode, eind 18e eeuw, strandt mijn zoektocht naar mijn 
oudovergrootvader Johannes Petrus Smids. 
 
Oudovergrootvader Johannes Petrus 
Johannes Petrus Smids huwt met Marijke/Marike Sijbrens en is vader van 
drie kinderen te weten: Bastiaan Johannes geboren op 5 april 1793 en 
gedoopt op 21 april, mijn oudgrootvader Sijbren geboren op 1 maart 1796 
en gedoopt op 20 maart en Elisabeth geboren op 28 augustus 1798 en 
gedoopt op 19 september. Alle drie met onbekende geboorteplaats, echter 
allen gedoopt in de Nederlands Hervormde Gemeente te Dokkum. Wat is 
verder bekend over Johannes Petrus Smids? 
Zowel het militieregister (5) als de huwelijksakte (6) en de bijbehorende 
huwelijksbijlagen uit 1822 van zoon Sijbren, geven enige aanvullende 
informatie. Uit het militieregister van de Gemeente Dokkum, opgemaakt 
op 5 april 1816, blijkt dat Sijbren “eenige Zoon van een Weduwe” is. In een 
“acte van bekendheid” opgenomen in de huwelijksbijlagen, staat vermeld: 
“…vader Johannes Petrus Smid in Leven Militair wonende te Dockum, 
aldaar is overleden voor Agtien jaar, zonder dat alle getuigen de juiste 
datum weten.” In de huwelijksbijlagen staat op het Certificaat van Militie 
(7) als naam van de moeder vermeld: “Marijke Terpstra”. 
Samenvattend: Johannes Petrus Smids is geboren vòòr 1776 gezien het 
geboortejaar van zijn eerste kind, gehuwd met Marijke/Marike (8) Sijbrens 
Terpstra, van beroep militair, woonachtig te Dokkum, overleden te 
Dokkum circa 1804 en met zekerheid, net als zijn oudste zoon Bastiaan 
Johannes, op 5 april 1816 niet meer in leven. Wat kan ik verder te weten 
komen over deze militair uit Dokkum en zijn voorouders? 
 
Trial and error 
Om het onderzoeksgebied enigszins in te perken, heb ik een aantal hypo-
thesen, H1 tot en met H4, vastgesteld. Door het uitvoeren van een zoge-
naamd “trial and error” onderzoek hoop ik een groot aantal naamgenoten 
op basis van de feiten, genoemd in de voorafgaande alinea, uit te kunnen 
sluiten en bij de juiste kandidaat uit te komen. Om vervolgens met deze 
kandidaat, of zelfs kandidaten, en de verkregen aanvullende informatie 
tijdens het onderzoek uiteindelijk de vastgestelde hypothesen aannemelijk 
te kunnen maken. 
H1: Johannes Petrus is vòòr zijn huwelijk reeds militair en heeft zodoende 
gediend in het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 
H2: Op basis van de geboorte van de oudste zoon Bastiaan Johannes in 
1793 is het huwelijk van Johannes Petrus gesloten tussen 1787 en 1793. 
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H3: Op basis van de dopen van zijn drie kinderen te Dokkum is Johannes 
Petrus gehuwd te Dokkum. 
H4: Op basis van de doop van de oudste zoon Bastiaan Johannes te 
Dokkum in 1793 is Johannes Petrus in 1792/1793 gelegerd geweest te 
Dokkum of in de directe omgeving. 
Overigens is het goed mogelijk, volgens mede sneupers, dat de naam 
“Smids” (nog) niet voorkomt in de 18e eeuw en dat Johannes Petrus niet 
per definitie altijd als “Johannes Petrus” door het leven is gegaan. 
 
A. Vooronderzoek 
Met als belangrijkste aanknopingspunt zijn beroep “militair”, hypothese 
twee (huwelijk gesloten tussen 1787-1793), hypothese drie (gehuwd te 
Dokkum) en hypothese vier (in 1792/1793 gelegerd te Dokkum en 
omgeving), heb ik inmiddels vastgesteld welke Regimenten in de 
Garnizoensplaats Dokkum in deze periode waren gelegerd. In de periode 
1787-1793 heeft uitsluitend tussen 1790-1794 een Regiment in de 
Garnizoensplaats Dokkum gelegen, namelijk het Regiment Nationalen 10. 
In deze periode ook wel “het Regiment van Dirk Willem Hendrik Baron van 
Brakel” genaamd. Dit Regiment bestond uit twee Bataljons, met een 
theoretische sterkte van 762 man (begin 1793), waarvan het 1e Bataljon 
onder andere in Dokkum gelegerd was. (9) 
Vervolgens heb ik diverse internetsites (10) gescand op relevante 
persoonsinformatie, of informatie over het legeronderdeel, waarbij ik de 
periode heb opgerekt tot 1816: het jaar dat Johannes Petrus met zekerheid 
niet meer in leven is. Uitsluitend de database bij Tresoar (11), betreffende 
Friese militairen bij de landmacht en de marine afkomstig uit verschillende 
bronnen, verzameld en ingevoerd door de heer Paasman leverde resultaat 
op: kandidaat A1. 
Johannes Smit (A1) wonende (red. tijdelijk?) te Leeuwarden; vrijwilliger; 
vóór of in 1811 gepensioneerd als fuselier bij een onbekend legeronderdeel 
(het pensioen bedroeg naar de maatstaven van destijds waarschijnlijk 91 
gulden per jaar). (12) Een mogelijk aanknopingspunt uit dezelfde database 
is Klaas Sybrens Terpstra (13) geboren op 2 april 1789 te Wytgaard, zoon 
van Sybren Klazes Terpstra en Pietje Tjibbes, mogelijk een broer van 
Marijke/Marike Sijbrens Terpstra. 
Ik vervolgde het vooronderzoek met het zoeken naar informatie over het 
legeronderdeel: 
Regiment Nationalen 10. De internetsite van de heer Hermsen bood 
uitkomst voor wat betreft de Genealogie der Regimenten. (14) Na het 
uitroepen van de Bataafse Republiek in 1795 worden de legers van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gereorganiseerd. Het 
Regiment Nationalen 10 gaat zodoende over in het 1e Bataljon van de  
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Eerste Halve Brigade (15), met als overgangsdatum 5 juli 1795. (16) De 
Eerste Halve Brigade staat onder bevel van Generaal-Majoor Zuilen van 
Nieveld. (17) Johannes Petrus kan per 5 juli 1795 zijn gepensioneerd, of hij 
is overgegaan naar de genoemde Brigade. Volgens de heer Paasman (18) 
komt Johannes Petrus niet voor in de lijst van gepensioneerde Friese 
militairen die hebben gediend onder de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Dit wordt enigszins versterkt door de zinsnede “in Leven 
Militair” in de eerder genoemde “acte van bekendheid”. (19) 
Geconcludeerd kan worden op basis van de vier hypothesen, dat Johannes 
Petrus bij het Regiment Nationalen 10 én daarna bij het 1e Bataljon van de 
Eerste Halve Brigade heeft gediend. 
In het volgende gedeelte zal ik het recent begonnen en het grotendeels nog 
te verrichten eigenlijke onderzoek uitéénzetten. 
 
B. Onderzoek DTBL-registers 
Om mogelijke aanvullende informatie te verkrijgen zal een onderzoek gaan 
plaatsvinden in de Doop- Trouw- Begraaf en Lidmatenregisters van 
Dokkum en de archieven van het Gerecht Dokkum. Gezocht zal gaan 
worden op “Johannes Petrus Smids”, “Marijke/Marike Sijbrens Terpstra”. 
Mogelijk geven ook archiefstukken met betrekking tot zoon Bastiaan 
Johannes en/of dochter Elisabeth enige aanvullende informatie omtrent 
hun vader, net als bij zoon Sijbren het geval is. Een tussentijds resultaat 
van het onderzoek uit het DTBL-registers levert kandidaat B1 op, genaamd 
Pieter Smit van beroep soldaat bij het 1e Bataljon van het Regiment 
Infanterie van de Generaal-Majoor van Brakel; lag te Dokkum in 
Garnizoen; gehuwd met Maria Sijbrens. 
Op 23 februari zijn zij in ondertrouw (20) gegaan en op 3 maart 1793 is het 
huwelijk in de Hervormde Gemeente Dokkum (21) en voor de burgerlijke 
gemeente gesloten. 
 
C. Onderzoek Collectie Wolters 
Het onderzoek naar de militaire huwelijken uit de Collectie Wolters 
beperkt zich op basis van hypothese twee (huwelijk gesloten tussen 1787-
1793), hypothese drie (gehuwd te Dokkum) en hypothese vier (in 
1792/1793 gelegerd te Dokkum en omgeving) uitsluitend tot deel 1023. 
Voor deze periode zijn inmiddels zowel de Gereformeerde Gemeente (lees: 
Hervormde Kerk, 22) te Dokkum, als de militaire huwelijken voor het 
Gerecht te Dokkum doorgenomen. Naast Dokkum zijn ook de omliggende 
dorpen (23) onderzocht, aangezien het mogelijk is dat niet hele Bataljon in 
Dokkum gelegerd was, maar door ruimtegebrek is uitgeweken naar de 
nabije omgeving. Met dank aan mevrouw Dirksen (24) resulteerde het 
doornemen van deze militaire huwelijken in één kandidaat. Kandidaat C1  
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betreft soldaat Pieter Smit; diende bij het 1e Bataljon van het Regiment 
Infanterie van de Generaal-Majoor van Brakel; lag te Dokkum in 
Garnizoen; gehuwd met Maria Sybrens uit Dokkum. Op 23 februari zijn zij 
in ondertrouw gegaan en op 3 maart 1793 is het huwelijk in de 
Gereformeerde Gemeente te Dokkum gesloten. (25) Het onderzoek in de 
Collectie Wolters voor Dokkum en omliggende dorpen is afgerond. 
 
D. Onderzoek Nationaal Archief 
Bij het Nationaal Archief zal ik mijn onderzoek gaan richten op de militaire 
gegevens in de periode rond de Bataafse Republiek. Dit betekent op basis 
van de eerste hypothese (vòòr zijn huwelijk reeds militair en zodoende 
gediend in het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden), 
dat ik zowel onderzoek zal doen in de periode vòòr 1795, onderzoek in het 
leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: het Staatse 
Leger (26), als in de zogeheten Fransen tijd (1795-1813, 27). Inmiddels is 
kandidaat D1 tijdens een ander onderzoek reeds als toevalstreffer 
gevonden. Op de “Lijst van Afgegaane Manschappen” komt een korporaal 
voor genaamd Johannes Smid; bij het 3e Bataljon van de Vierde Halve 
Brigade. In de kolom “Wanneer en op welke Wijze afgegaan” staat vermeld: 
“Den 25e August 1800 van het veldbatiaileon gedeserteerd” (28) 
 
Gezang 273 
Met dit trial and error onderzoek zal ik enkele tientallen militairen 
(figuurlijk) door mijn handen moeten laten gaan en als niet zijnde mijn 
oudovergrootvader af kunnen strepen op basis van de vooraf gestelde 
hypothesen en de feiten: Johannes Petrus is geboren vòòr 1776, gehuwd 
met Marijke/Marike Sijbrens Terpstra, van beroep militair, woonachtig te 
Dokkum, overleden te Dokkum circa 1804 en met zekerheid op 5 april 1816 
niet meer in leven. Het tussentijds resultaat geeft tot op heden de volgende 
kandidaten:  
Johannes Smit (A1) gepensioneerd fuselier wonende (red. tijdelijk?) te 
Leeuwarden; Pieter Smit (B1) soldaat gehuwd te Dokkum in 1793 met 
Maria Sijbrens; Pieter Smit (C1) soldaat gehuwd te Dokkum in 1793 met 
Maria Sybrens uit Dokkum; en Johannes Smid (D1) korporaal bij het 3e 
Bataljon van de Vierde Halve Brigade in 1800. 
Het verdere onderzoek zal uitwijzen of er meerdere gegadigden zijn en/of 
de vier genoemde kandidaten mogelijk zelfs dezelfde personen zijn. 
Vervolgens zal ik de vooraf gestelde hypothesen, gebruikt om het 
onderzoeksgebied enigszins in te perken, moeten beoordelen of zij 
gehandhaafd kunnen blijven, dit op basis van de verkregen inzichten 
tijdens dit onderzoek. Vervolgens kan ik, naar ik hoop, met stellige 
zekerheid kunnen vaststellen wie mijn oudovergrootvader Johannes is. 
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Mocht u, als sneuper, suggesties of aanvullende informatie met betrekking 
tot de familie Smids hebben, dan houd ik mij van harte aanbevolen. Ik 
hoop u, te zijner tijd, in een “2. Pake Swei…” meer duidelijkheid te kunnen 
verschaffen over de zoektocht naar mijn oudovergrootvader Johannes 
Petrus Smids. 
Zullen de archieven duidelijkheid verschaffen, of zullen de archieven voor 
eeuwig zwijgen en zullen we ons neer moeten leggen bij de troostende 
woorden uit het oude Gezang 273: “Heer herinner U de namen” (de 
Sneuper, 2005)? 
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Noten 
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2. Schrijfwijze van “Smids” loopt uitéén van: Smids, Smid, Smits of Smit. 
3. Sociale stratificatie is indelen van groepen mensen in maatschappelijke 
klassen. 
4. Tresoar, Huwelijksakten en bijlagen, Gemeente Kolllumerland c.a. 1860, 
akte nummer 30, 19 mei 1860, Certificaat van Onvermogen. 
5. Streekarchivariaat NO Friesland, Militieregisters, Gemeente Dokkum, 
inventarisnummer 2628. 
6. CBG, Huwelijksakten/bijlagen, Gem. Dokkum?, aktenr. 21, 22 juni 1822. 
7. Idem, Certificaat van Militie. 
8.i De gestandaardiseerde voornaam van Marijke/Marike Sijbrens Terpstra 
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GENEALOGIE  
LAMMERT NAMMENS OSINGA, deel 1 
 

Eimert Smits (  
 
1. LAMMERT NAMMENS (OSINGA), geboren te Hijum en overleden 
voor 1800 vermoedelijk te Damwoude, Mr. Bleeker en herbergier onder 
Damwoude, gehuwd Damwoude 18-05-1777 met  
METJE TJIBBES, geboren te Damwoude.  
Uit dit huwelijk: 
2.1. TJIBBE LAMMERTS, geb. Damwoude 1776, overl.Dokkum 11-04-1813,  
2.2. NAMMEN LAMMERTS, geb. Damwoude 16-03-1778, overl. Dokkum 
14-03-1839. 
2.3. MELLE LAMMERTS, geboren Damwoude 1785. 
2.4. SYTSE LAMMERTS, geboren Damwoude 1787 
2.5. WILLEM LAMMERTS, geboren Damwoude 1789. 

 

In het kerkvoogdijarchief van Dantumawoude zien we een uitgaven- post 
d.d. 23 augustus 1786 als volgt: 
Betaald aan Lammert Nammens vertering 11-17-00. 
 
Dit slaat op het installeren van de kerkklok Anno 1786, gegoten te Hoorn 
en per schip naar Dokkum vervoerd. Van Dokkum ging het op een 
boerenkar naar Dantumawoude. Onderweg kreeg men dorst en zo stak 
men aan bij Lammert en Metje, die onder Dokkum woonden. 
Vermoedelijk hadden ze een herberg aan de weg Dokkum – 
Dantumawoude. Lammert was tevens van beroep linnenbleeker, hetgeen 
denken wij de reden is geweest om zich op een gegeven ogenblik ‘Osinga’ 
te gaan noemen. 

 
Curatoren in 1800 aangesteld over Nammen, Tjibbe, Sytze en Willem, 
kinderen van Lammert Nammens en Mettje Tjibbes waren Lucas Minardi, 
herbergier te Stroobos, Jan Michiels, herbergier te Oostrum en Dr. Jan 
Suiderbaan. (bron: authorisatie Dantumadeel 1687-1811) 
 
2.1. TJIBBE LAMMERTS OSINGA, geboren 1776 onder Dantuma-
woude, overleden Dokkum 11-04-1813, D189 en gehuwd Damwoude 23-05-
1802 met TYTTJE JURJENS (DIJKSTRA), geboren Kollum 1780 en 
overleden te Dokkum 07-01-1839, D63, dochter van Jurjen Jilles en Rinske 
Cobus te Kollum. Uit dit huwelijk: 
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3.1. METJE TJIBBES, geb. Damwoude 20-03-1803, gedoopt Damwoude 
24-04-1803.  
3.2. RINSKE TJIBBES, geb. Damwoude 21-03-1805, gedoopt Damwoude 
10-04-1805, overleden Dokkum 19-02-1876, C233, gehuwd Dokkum 14-12-
1834 met Lubbert Ritskes Kiestra, geboren Oosternijkerk 1795, weduwnaar 
van Aafke Jans Hetting en zoon van Ritske Harmens en Luitske Lubberts 
Kiestra. 
3.3. LAMMERT TJIBBES, geboren Dokkum 16-06-1807, gedoopt Dokkum 
01-07-1807, overleden Dokkum 09-10-1826, D63, beroep: kleermakers-
knecht. 
3.4. SJOERDTJE TJIBBES, geb. Dokkum 01-03-1809, gedoopt Dokkum 
14-03-1809 en overleden Dokkum 28-10-1812, D189. 
3.5. JURJEN TJIBBES, geboren Dokkum 01-08-1811, gedoopt Dokkum 20-
08-1811, overleden ?, logementhouder wijk D no.124 aan de Keppelstraat, 
later gewoond Keppelstraat D85, gehuwd Dokkum 02-06-1842 met (1) 
Aafke Jans de Haan, geboren Rijperkerk 1797, overleden Dokkum 04-02-
1859 en daarna gehuwd (2) Dokkum 11-05-1860 met Antje Jaarda, geboren 
Driesum 18-07-1837, dochter van Schelte Sijgers Jaarda en Klaaske Ulbes 
van der Meij. Op 12-05-1862 gaan Jurjen en Antje naar Eestrum. Aafke 
Jans woonde voor haar huwelijk reeds in Dokkum als logementhoudster, 
zij was weduwe van Louw Temmens Sikkema te Oudwoude en dochter van 
Jan Arens en Jantje Binders te Grijpskerk. 
Het logement aan de Keppelstraat ging later over in handen van ANNE 
HACQUEBORD, geboren Dokkum 19-12-1834, kastelein, hij komt van 
Kollum op12-05-1859 en was gehuwd met Jacobje van Rijs, geboren 
Kollum 10-12-1833. 
 
*** Notaris Posthuma zal Januari 1844, provisioneel en veertien dagen 
daarna, finaal, telkens des avonds ten 6 ure, ten Herberghe van Jurjen 
Osenga, bij de voormalige Woudpoort te Dockum, presenteeren te 
verkoopen: Eene HUIZINGE met groot plek GRONDS, ruime 
TIMMERSCHUUR, met nog eene HUIZINGE, staande en gelegen aan de 
Ee op de Streek onder Aalsum bij Dockum, vroeger gebezigd als 
scheepstimmerwerf daartoe zeer geschikt, toebehoorende aan de Erven 
Wijbren Postema; den 12 Mei e.k. te aanvaarden. *** 

 

Tjibbe en Tyttje kwamen in 1805 van Damwoude naar Dokkum, zijn 
beroep was arbeider en ze hadden een “geringhe inkoomen”. 
Tyttje haar 2e huwelijk te Dokkum op 26-07-1829 was met Willem Jans 
Loot, tuinier te Dokkum. 
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2.2. NAMMEN LAMMERTS OSINGA, geboren Damwoude 16-03-
1778, overleden Dokkum 14-03-1839, C156, gehuwd Dokkum 26-09-1802 
met 
YMKJE PIERS van PRINS, geboren Rinsumageest 1781 en overleden 
Dokkum 07-12-1836, C118, dochter van Pier Pieters van Prins en Antje 
Jans Zwart.. 
*** Van sept. 1802 tot mei 1803 woonden ze in bij Boele Jans Klaver en 
Tyttje Folkerts op no. 95, de huur op jaarbasis bedroeg F 30.-, daarna 
gingen ze zelfstandig wonen op de Grote Breedstraat no. 101, waar ze een 
leegstaande woning huurden van Willem Minnes. *** 
 
Uit dit huwelijk: 
3.6. METJE NAMMENS, geboren Dokkum 24-04-1803, gedoopt Dokkum 
08-05-1803, overleden Dokkum 23-02-1876, B17, gehuwd Dokkum 19-08-
1825 met Johannes Bonifatius Kreeft, geboren Dokkum 1803 en gedoopt 
Dokkum 12-07-1803, kledermaker, zoon van Klaas Kreeft, dansmeester en 
Anna Hiller. Hebben gewoond aan de Legeweg C156, Johannes bleef RK en 
Metje deed in augustus 1828 belijdenis in de Ned. Herv. Kerk te Dokkum. 
Johannes was later ook timmerman aan de Hogepol no. 314 
Uit dit huwelijk:  
a. Nammen Johannes Kreeft, geboren Dokkum 21-03-1826. 
b. Lambertus Johannes Kreeft, geboren Dokkum 28-08-1828. 
c. Anna Klazina Kreeft, geboren Dokkum  21-05-1830. 
d. Nicolaas Johannes Kreeft, geboren Dokkum 15-10-1832. 
e. Nammen Johannes Kreeft, geboren Dokkum 06-04-1835, overleden 
Dokkum 25-03-1875 ten huize van zijn broer. Op verzoek van de over-
ledene werden geen tekenen van uiterlijke rouw aangenomen. (aldus 
advertentie in plaatselijke krant). 
f. Ieme Johannes Kreeft, geboren Dokkum 25-02-1837, overleden Dokkum 
31-05-1895, was herbergier te Dokkum, C235, gehuwd met Gerdina 
Grevenberg. Ze hebben onroerend goed, als erfgenamen worden genoemd 
Johannes Bonifatius, meerderjarig en Theodora, minderjarig. 
g. Pier Johannes Kreeft, geboren Dokkum 16-06-1839, overleden Dokkum 
22- 09-1918, Noorderbolwerk C282, timmerman, gehuwd met Wytske 
Beitsma, geboren Dokkum 17-08-1844, overleden Dokkum 05-04-1919, 
Noorderbolwerk C281. Uit huwelijk van Pier en Wytske:  
Johannes Bonifatius Kreeft, geboren Dokkum 03-09-1871, overleden 
Amsterdam 06-01-1957, directeur zeevaartsschool te Harlingen, was 
gehuwd met Antje van der Meer, geboren Hantumhuizen 18-07-1875 en 
overleden Amsterdam 03-06-1958. 
h. Arjen Johannes Kreeft,  geboren Dokkum 02-11-1844. 
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3.7. ANTJE NAMMENS, geboren Dokkum 05-07-1805, gedoopt Dokkum 
21-07-1805, overleden Dokkum 24-06-1808. 
3.8. PIER NAMMENS, geboren Dokkum 05-12-1807, gedoopt Dokkum 30-
12-1807,overleden Dokkum 23-04-1889. 
3.9. LAMMERT NAMMENS, geboren Dokkum 05-12-1807, gedoopt 
Dokkum 30-12-1807, overleden Dokkum 20-05-1809.  
3.10. ANTJE NAMMENS, geboren Dokkum 16-12-1810, gedoopt Dokkum 
08-01-1811, gehuwd Dokkum 11-06-1837 met Klaas Derks Hulsink, 
schuitvaarder, zoon van Derk Klases Hulsink en Zwaantje Ennes Nieland. 
3.11. SJOERDTJE NAMMENS, geboren Dokkum 15-09-1815, overleden 
Dokkum 25-01-1902, gehuwd Dokkum 18-07-1839 met Arjen Feikes 
Ronner, geboren Dokkum 1814, zoon van Feike Ronner en Maaike Plekker. 
(zie ook tak Claes Sijmens Osinga). 
Gewoond aan de Vleesmarkt D28, hier woonden twee gezinnen o.a. ook 
Metje Fokkes Osinga, geboren Dokkum 1782 en weduwe van Arend Jans 
Koning, zij was een dochter van Fokke Klases Osinga en Janke Durks. Als 
weduwe gewoond aan de Keppelstraat D107b.  
3.12. GEERTRUIDA NAMMENS, geboren Dokum 15-09-1815, overleden 
Dokkum 14-12-1842, C173, ongehuwd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nammen was van beroep turf- en trekschipper op Leeuwarden v v en ze 
woonden op de hoek van de Hanspoort met het Westerbolwerk aan de 
noordzijde. Hier was later een ViVo-supermarkt gevestigd. Ymkje kwam 
met attest van Hiaure/Betterwird. Pier z’n vader Pieter Piers kwam met 
attest van Birdaard naar Rinsumageest op 5 juni 1757. 
 
 

143 
 



Pier Pieters en Antie Jans zijn gehuwd Hiaure 15-05-1774. Antie Jans haar 
eerste dochter Hiltje, geboren Bornwirderhuizen 1773 woonde in 1839 als 
weduwe te Aalsum in huis no. 6 
 
 
3.8. PIER NAMMENS OSINGA, geboren Dokkum 05-12-1807, gedoopt 
Dokkum 30-12-1807, overleden Dokkum 23-04-1889, linnenbleeker en 
later ook trekschipper, zitting in de Gemeente Raad van Dokkum in de 
jaren 1866 en 1867, gehuwd Dokkum 01-11-1827 met (1) GERTJE JANS 
KLAVER, geboren Dokkum 26-10-1809, gedoopt Dokkum 28-11—1809, - 
doophouder Trijntje Koerts, huisvrouw van Benne Pieters, de moeder 
overleden. Gertje overleden Dokkum 20-02-1845, dochter van Jan Folkerts 
Klaver, koemelker en Gertje Harkes Kats. 
Pier en Gertje eerst ingewoond bij Jan Folkerts Klaver (vader van Gertje) in 
wijk D no.197 en in 1839 staat Pier Nammens als eigenaar en woont Jan 
Folkerts bij hen in. Uit dit huwelijk: 
4.1. YMKJE PIERS, geboren Dokkum 01-04-1828, overleden Dokkum 07-
90-1837, D197. 
4.2. JANNA PIERS, geboren Dokkum 30-07-1830, overleden Dokkum 31-
05-1887, A49, gehuwd Dokkum 13-05-1852 met (1) Johannes Jacobs 
Boorsma, geboren Dokkum 1829. 
Uit dit huwelijk: Jacob Boorsma, geboren Franeker 22-04-1853, gehuwd 
Dokkum 15-11-1885 met Kornelia Jans Osinga, geboren Dokkum 19-10-
1852, dochter van Jan Sijmens Osinga en Klaaske Lieuwes van der Meulen. 
(zie ook tak Claes Sijmens Osinga). 
Zij huwt Dokkum 08-11-1866 met (2) Bonne Wielinga, geboren Dokkum 
20-11-1818, timmerman, wedunaar van Rinske de Jong en zoon van Oeds 
Bonnes Wielinga en Wytske Thomas Steendam. Ze woonden aan de 
Fetzestraat A49 en in sept. 1885 gaan ze naar Bergum. Bonne overlijdt 04-
70-1889 te Dokkum. 
4.3. TIETJE PIERS, geboren Dokkum 10-10-1833, overleden Dokkum 22-
12-1860, gehuwd Dokkum 15-05-1855 met Geert Jacobs Boorsma, geboren 
Dokkum 1830, overleden Dokkum 12-04-1861, zoon van Jacob Boorsma en 
Froukje Johannes. 
4.4. GEERTRUIDA PIERS, geboren Dokkum 06-03-1836, gehuwd 
Dokkum 20-05-1858 met Hendrik Wijbrands de Jong geboren Akkrum 27-
07-1834, timmerman, zoon van Wijbrand Lammerts de Jong en Eke 
Hendriks. Gewoond aan de Keppelstraat D101. 
4.5. YMKJE PIERS, geboren Dokkum 10-11-1838, overleden Dokkum 28-
07-1864, A6, ongehuwd. 
4.6. AAFKE PIERS, geboren Dokkum 07-07-1841, overleden Dokkum 06-
09-1847, D197. 
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Hij huwt Dokkum 28-03-1850 met (2) ANTJE SIMONS SPRIETSMA, 
geboren Dokkum 16-02-1813, overleden Dokkum 17-08-1863, dochter van 
Simon Lukas Sprietsma en Rinske Pieters Zondervan. 
Antje is eerder gehuwd geweest Dokkum 02-06-1844 met Oebele 
Morrema, geboren Morra 1808, overleden Dokkum 07-09-1848, zoon van 
Auke Oebeles Morrema en Maria Minnes Haisma. Uit dit huwelijk: 
4.7. SIMON PIERS, geboren Dokkum 28-11-1850, overleden Dokkum 26-
07-1934. 
4.8. SYTZE PIERS, geboren Dokkum 28-07-1853, overleden Amsterdam 
26-04-1925. 
Hij huwt Dokkum 18-03-1867 met (3) KORNELIA MARTENS KROON, 
geboren Dokkum 14-09-1824, overleden Dokkum 25-11-1899, dochter van 
Marten Kroon en Sytske Gerrits van Dijk. 
Marten Jannis Kroon, schippersknecht, zoon van Jannis Kroon en Jantje 
Hermans, van Blokzijl huwde Dokkum 16-01-1818 Sytske Gerrits van Dijk, 
geboren te Oostrum, dochter van Gerrit Franses en Corneliske Joukes van 
Dijk. 
 

ATTENTIE! 
De ondergeteekende bericht door dezen dat hij in het huis der Erven 
Kroon, laatst door R. Bruining bewoond, zijn Winkel heeft geopend in 
Matten, Tapijten, enz. Hopende door eene civiele bediening zich ieders 
gunst waardig te maken. 
Dockum – Grote Breedstraat.        Nammen Osinga.  
13 februari 1875 

 

***  TE HUUR: 
Een flink ter nering staand HUIS op de Grote Breedstraat te Dockum, 
voor zien van groot Voorhuis, ruime Onderkamer, Keuken, Plaats, Pomp, 
en Bak. Boven: een Intrek met Alkoof, 2 groote Zolders en Vliering en 
verdere Gerijfelijkheden, nu bewoond door Nammen Osinga, te 
aanvaarden op den  12 Mei 1881, te bevragen bij  
Dockum, 5 januari 1881                                    Pier Nammens Osinga 
Op den Dam te Dockum.                          *** 

 
***  Algemeene en bijzondere kennisgeving. 
Het heeft den vrijmagtigen God van leven en dood behaagd heden middag 
omstreeks 3 uur mijn Behuwdzoon en onze geliefde Broeder GEERT  J. 
BOORSMA door den dood uit ons midden weg te nemen, in den ouderdom 
van ruim 30 jaren, nalatende 2 Kinderen, te jong om hun groot verlies te 
beseffen, te meer daar zij voor 16 weken hare Moeder en voor 10 weken  
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hare jongste Zuster verloren hebben; -ook ons treft deze slag, maar de 
Heere mogt ons genade geven om Hem te Zwijgen en zijne wegen te 
aanbidden, dit troost ons, dat hij in de laatste dagen zijns levens nog de 
klaarste blijken heeft gegeven dat hij de eeuwige rust is ingegaan, die er 
alleen overblijft voor het volk Gods. 
Dockum, 12 april 1861                                                  Pier Nammens Osinga. 
                                                                                            H.J. Boorsma            *** 
 
*** De Notaris POSTHUMA zal op Woensdag 20 Januari 1875, ’s avonds 7 
uur, ten huize van T. Dijkstra te Dockum provisioneel verkoopen: 
Eene nette Huizinge op een besten stand, de Hoogstraat te Dockum, 
bestaande in: ruim Voorhuis, 2 kamers, keuken, kelder, Zolder met 
beschoten dak enz. door P.N.Osinga bewoond. Eene Huizinge in de 
Gasthuisstraat te Dockum, in huur bij wed. P. De Vries, K. Osinga en K. 
Vellinga. Negen Woningen aan en bij de Stroobossersteeg te Dockum, in 
huur bij K. Zijlstra, S. Viersen, T. Blumers, J. Van Boerum, G. Van Minnen, 
G. Meijer, I. Vellema, L. Van der Hoek en F. Hoogstra. Een Tuin aan de 
Schermersweide aldaar, groot 409m2. Alles eigen aan P. N. Osinga en te 
aanvaarden de huizen 12 Mei 1875 en de tuin 12 November 1875. ***  
 
 
 
 
 

OPROEP VRIJWILLIGERS F.A.F. 
Al verschillende jaren wordt door de vrijwilligers van de Vrienden van de 
Archieven in Frieslân (F.A.F), hard gewerkt aan de digitalisering van de 
repertoria van de Friese notarissen. Ook in N.O. Friesland is al veel klaar 
gekomen. Het kantoor Schiermonnikoog is af. Het kantoor Anjum nadert 
de voltooiing. Nog 10 jaren van notaris Aleva moeten worden overgenomen 
en dan zijn de gegevens van dit kantoor ook op internet beschikbaar. Van 
Dokkum is inmiddels al veel gedigitaliseerd. Ga zo maar door. 
Echter, we zijn er nog niet. Er moet nog veel worden gedaan aan andere 
kantoren, voordat Notariëel Friesland volledig toegankelijk is via internet. 
Daarom een oproep van mijn kant aan de leden en lezers van de Sneuper. 
Help mee aan het werk van de F.A.F. Meld U aan als vrijwillig medewerker. 
Via de links op de website van Tresoar kunt u meer informatie verkrijgen 
over de activiteiten van de Freonen fan de Argiven yn Fryslân. Aanmelding 
kan via Tresoar en anders bij ondergetekende. Ik reken op U. 
De voorzitter van de F.A.F, 
P.F. Visser, Kollum. 
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GENEALOGIE VAN JACOB JANS 
 

Doede Douma (  
 

--I-- 
Jacob Jans, wonende te Paesens. Wordt ook wel “de Oostindiër” 
genoemd (bij dopen van zijn kinderen)  
(NB. Op aangeven van Hans Zijlstra, die in het doopboek van Paesens de 
toevoeging “alias de Oostindiër” ontdekte, werd gezocht naar een ver-
klaring van deze naam. Gedacht kan worden aan een zeeman die Oostindië 
als VOC-zeeman bezocht. Zekerheid hieromtrent kon niet gevonden 
worden. Misschien dat een van de lezers een aanwijzing heeft gevonden? 
Gaarne reacties aan de opsteller. Wel kon worden vastgesteld dat deze 
familie later de naam Peesen/Paesens heeft aangenomen, hetgeen in het 
begin van het onderzoek moeilijkheden opleverde omdat er begin 18e eeuw 
meerdere personen met de naam Jacob Jans in Paesens woonden) 
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: 
1 Trijntje Jacobs, geboren te Paesens, gedoopt aldaar op 26 maart 1713. 
2 Jan Jacobs, geboren te Paesens, gedoopt aldaar op 18 augustus 1715, 
volgt onder II. 
 

--II-- 
Jan Jacobs, geboren te Paesens, gedoopt aldaar op 18 augustus 1715, zoon 
van Jacob Jans (I). Hij is getrouwd te Paesens op 19 juli 1737 voor de kerk, 
op 21-jarige leeftijd met Hiltje Aukes (20 jaar oud), gedoopt te Nes [WD] 
op 20 december 1716, dochter van Auke Martens en Rinks Sijtses. 
Uit dit huwelijk: 
1 Jacob Jans, geb. te Paesens, ged. aldaar 4 augustus 1737, volgt onder III. 
2 Marten Jans, geb. te Paesens, ged. aldaar 31 januari 1740, jong overleden. 
3 Marten Jans, geb. te Paesens, gedoopt aldaar op 19 februari 1742. 
 

--III-- 
Jacob Jans, geboren te Paesens, gedoopt aldaar op 4 augustus 1737, zoon 
van Jan Jacobs (II) en Hiltje Aukes. Hij is getrouwd te Paesens op 21 
januari 1759 voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met Janke Ates, afkomstig 
uit Surhuisterveen. Uit dit huwelijk: 
1 Jan Jacobs, geboren te Paesens, gedoopt aldaar op 3 augustus 1760. 
2 Ate Jacobs Peesen, geb. Paesens, ged. aldaar 5 feb. 1764, volgt onder IV-a. 
3 Auke Jacobs, geboren te Paesens, gedoopt aldaar op 1 juni 1766. 
4 Zusanne Jacobs, geb. Paesens, ged. aldaar 9 april 1769, volgt onder IV-b. 
5 Marten Jacobs, geboren te Paesens, gedoopt aldaar op 1 maart 1772. 
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6 Wijger Jacobs, geb. te Paesens 28 april 1774, ged. aldaar op 15 mei 1774. 
7 Hiltje Jacobs, geb. te Paesens op 4 mei 1777, ged. aldaar op 18 mei 1777. 
 

--IV-a-- 
Ate Jacobs Peesen, Timmerman, geboren te Paesens, gedoopt aldaar op 
5 februari 1764, wonende aldaar, overleden op 27 juli 1837, 73 jaar oud, 
zoon van Jacob Jans (III) en Janke Ates. Ate neemt in 1811 de achternaam 
aan van Peesen, wonende te Paesens en had 5 kinderen. Hij is getrouwd te 
Paesens op 23 mei 1790 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Wijtske 
Andries, afkomstig uit Paesens. Uit dit huwelijk: 
1. Tiettje Ates Peesen, geboren te Paesens op 3 februari 1791, gedoopt 
aldaar op 17 februari 1791, overleden op 24 januari 1848, 56 jaar oud. Zij is 
getrouwd te Metslawier op 23 mei 1817, op 26-jarige leeftijd met Thijs J. 
Feenstra. 
2 Janke Ates Peesen, geboren te Paesens op 19 februari 1794, gedoopt 
aldaar op 2 maart 1794, overleden op 24 april 1858, 64 jaar oud. Zij is 
getrouwd te Metslawier op 18 mei 1818 op 24-jarige leeftijd met Hendrik 
Harms Oosterling (28 jaar oud), Boerenknecht, geboren te Paesens op 4 
november 1789, gedoopt aldaar op 15 november 1789, wonende te 
Lioessens en te Paesens, zoon van Harmen Hendriks (Schoenmaker) en 
Rinske Hendriks. Hendrik neemt in 1811 de achternaam aan van Oosterling 
te Anjum en wonende te Lioessens, en had bij de aanneming geen kinderen 
3 Hittje Ates Peesen, geboren te Paesens op 4 april 1797, gedoopt aldaar op 
23 april 1797, jong overleden op 2 juni 1817,20 jaar oud. 
4 Klaaske Ates Peesen, geboren te Paesens op 14 oktober 1800, gedoopt 
aldaar op 26 oktober 1800. 
5 Jacob Ates Peesen[Pasen)[Paesens), geboren te Paesens op 16 november 
1802, gedoopt aldaar op 5 december 1802, volgt onder V. 
6 Hittje Ates Peesen, geboren te Paesens op 2 september 1805, gedoopt 
aldaar op 22 september 1805. 
7 Klaas Ates Peesen, overleden op 25 februari 1856. 
 

--V-- 
Jacob Ates Peesen[Pasen] [Paesens], Timmerman, geboren te 
Paesens op 16 november 1802, gedoopt aldaar op 5 december 1802, 
overleden op 17 augustus 1850, 47 jaar oud, zoon van Ate Jacobs Peesen 
(IV-a) en Wijtske Andries. Hij is getrouwd te Metslawier op 18 april 1828, 
op 25-jarige leeftijd met Neeltje Folkerts Dijkstra. 
Uit dit huwelijk: 
1 Ate Jacobs Peesen[Pasen][Paesens], geboren op 5 november 1829, volgt 
onder VI. 
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2 Idske Jacobs Peesen[Pasen), geboren op 19 maart 1831, jong overleden 
op 28 april 1831, 40 dagen oud. 
3 Idske Jacobs Peesen[Pasen), geboren op 19 apri1 1832. 
4 Jan Jacobs Peesen[Pasen][Paesens], geboren op 12 februari 1835. 
5 Folkert Jacobs Peesen[Pasen)[Paesens], geboren op 7 oktober 1837. 
6 Wijtske Jacobs Peesen[pasen][Paesens], geboren op 2 februari 1841. 
7 Klaaske Jacobs Peesen[Pasen], geboren op 17 december 1845. 
 

--VI-- 
Ate Jacobs Peesen(Pasen)[Paesens), Timmerknecht, geboren op 5 
november 1829, wonende te Paesens, zoon van Jacob Ales Peesen 
(Pasen/Paesens (V) en Neeltje Folkerts Dijkstra. Woonde in 1853 te 
Paezens in huis nr. 78 sektie A nr. 549. Hij is getrouwd te Metslawier op 7 
mei 1852, op 22-jarige leeftijd met H.P .Hoekstra. Uit dit huwelijk: 
1 Jacob Ates Paesens, geboren op 23 december 1852. 
2 Pieter Ates Paesens, geboren op 6 januari 1855. 
3 Jan Ates Paesens, geboren op 17 februari 1858. 
4 Ijtzen Ates Paesens, geboren op 6 december 1860, overleden op 7 januari 
1864,3 jaar oud. 
5 Sijke Ates Paesens, geboren op 30 december 1860. 
6 Ijtzen Jacobs Paesens, geboren op 28 december 1863. 
7 Neeltje Ates Paesens, geboren op 7 februari 1866. 
 

--IV-b-- 
Zusanne Jacobs, geboren te Paesens, gedoopt aldaar op 9 april 1769, 
dochter van Jacob Jans (III) en Janke Ales. Zij is getrouwd te Paesens op 5 
juni 1791 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Klaas Andries, afkomstig 
uit Nes. Geen naamsaanneming te vinden in Oost en Westd. 
Uit dit huwelijk: 
1 Tiettje Klazes, geboren te Paesens op 26 april 1792, gedoopt aldaar op 13 
mei 1792. 
2 Jacob Klazes, geboren te Paesens op 27 februari 1794, gedoopt aldaar op 
16 maart 1794. 
 

VRAGEN UIT AMERIKA 
Ross Koning, E-Mail: Locatie: Willimantic, CT, USA  
06226. Boodschap: Willem Klases Koning, born 29 Feb 1862 Ternaard, 
married, Elisabeth Visser, born 31 Aug 1863. Does this connect to anyone? 
Mary. E-Mail: Boodschap: Looking for information 
on Regina M. Postma, came to US October 10, 1905. She is from Kollum, 
Holland, left from Rotterdam. Any information would be appreciated.  
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ADELLIJKE GESLACHTEN IN EN OM 
DOKKUM: DE MOCKEMA’S, deel 3 (slot) 
 

Simon Wierstra (  
 
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. 
 
A-VI-b. Botte van Mockema, overleden 30 sep 1573*, begraven 
Dokkum, zoon van Popcke van Mockema (A-V-b) en Tieth van Sjoerda. 
HvF 16480-306 d.d. 29-1-1529: Juffrouw Alyt van Groeningen contra Botte 
Mockema; zij beweert dat hij haar huwelijksbeloften heeft gedaan, maar hij 
ontkent. 
HvF 16687-199,218 d.d. 29-1-1529, 15-3-1529 over dezelfde zaak. 
HvF 16481-417 d.d. 28-3-1536: Botte Mockema contra Mr. Gercke 
Popckema; de eiser krijgt het recht opnieuw te citeren volgens def. sent.d.d. 
4-4-1536. Over deze zaak ook HvF 16688-230,16689-25 d.d. 8-3-1536, 20-
5-1538. 
HvF 16481 d.d. 4-6-1538: Botte Mockema contra Mr. Gercke Popckema, 
voorheen pastoor te Goutum. Botte had nog recht op 60 goudguldens; 
gedaagde verschijnt niet en de eis wordt toegewezen. 
In 1543 ook met bezit in Lichtaard (B.B.149a,150a). 
HvF 16691-111 d.d. 16-9-1555: Christoffel van Hubitz voor zijn vrouw 
Cunira van Martena contra o.a. Botte Mockema als man van Womck 
Tjaerda. 
HvF 16692-162 d.d. 28-2-1561: Anna Feytsma, weduwe Frans van 
Humalda, voor zich en haar kinderen contra de broers Botte en Julius over 
het bezit van een sate. 
HvF 16692-278 d.d. 13-3-1562: Frans Canters, man van Geel van Humalda, 
contra de broers Botte en Julius (zie ook GJB 1978-79). 
HvF 16692-455 d.d. 25-10-1563: Botte Mockema te Dokkum contra 
Andries Havinga te Hallum inzake ontruiming Jouwsmastate. 
HvF 16701-249 d.d. 22-12-1585: zijn kinderen als erfgenamen contra zijn 
schoonzuster His van Hermana. 
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Hij bouwde in 1556 een nieuwe Mockemastins in Dokkum, op de plaats van 
het huidige Admiraliteitshuis (GsvD-175). 
Botte was gehuwd (1) met Womck Sydsdr van Tjaerda, overleden 6 juni 
1554*, begraven Dokkum, dochter van Syds van Tjaerda en Moedt Sydsesdr 
van Sythiema. 
Uit dit huwelijk: 

1  Syds van Mockema, volgt onder A-VII. 
2  Taecke van Mockema, overleden 29 dec 1597, begraven 

Wirdum. 
HvF 16692-443 d.d. 15-10-1563: Taecke Mockema contra Auck Gerckes 
(Stania ?). 
Hij wordt bij P.I.1578 genoemd met bezit in Ee en woonde in 1578 op 
Mockemastate bij Dokkum (N.O. II-302). 
HvF 16703-381 d.d. 22-10-1589: Reyner Willems bij Oudwoudumerzijl in 
Kollumerland c.s. contra Taecke van Mockema te Ee. Taecke wordt 
veroordeeld tot betaling van 55 goudguldens. 
Voor Taecke zie ook grafschriften Roorda IV-91. 
Taecke was gehuwd met Ysck Gerroltsdr van Feytsma, overleden 
Leeuwarden 25 mei 1615, begraven Wirdum 31 mei 1615, dochter van 
Gerrolt Hessels van Feytsma en Anna van Camstra. 
Er is een kerkbankinscriptie uit 1594 in Dokkum, waar ze met haar man 
staat vermeld (zie Roorda grafschriften III). 
N.O.II-303: In 1600 verhuurde een Eeck Mockema Tyaardasate te 
Medhuizen (ten noorden van Ee). 
Op 13-4-1600 wordt een Eesck Mockema bevestigd als lidmaat te 
Leeuwarden. 
Leeuwarden Hyp.boek GG-2-171 d.d. 8-5-1605: Eesck van Feytsma, 
weduwe Mockema, had een schuldvordering d.d. 4-6-1602 op de brouwer 
Olphert Olpherts van 100 dalers, 30 stuivers het stuk. 
T342-05,nr.38: leedbrief voor de begrafenis te Wirdum van Isck Feytsma, 
weduwe Taco Mockema, met de namen van de genodigden en de 
aangezegden. 

3  Rints van Mockema, overleden 19 okt 1604 ,volgens 
grafschrift, begraven Holwerd. 
HvF 16701-249 d.d. 22-12-1585: genoemd bij de erfgenamen van haar 
vader als vrouw van Ritske Ringie. 
Zie grafschriften Roorda III-85. 
Rints was gehuwd met Ritscke van Rinia, overleden 26 feb 1618, volgens 
grafschrift, begraven Holwerd, zoon van Saecke van Rinia en Romck 
Sjoerdsdr van Jaersma. 
Grietman van Westdongeradeel. Zie grafschriften Roorda III-85. 

4 Kinsck van Mockema, overleden 11 mei 1588, volgens  
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grafschrift, begraven Blija. 
Overleden in de kraam ? Zie ook grafschriften Roorda III-106. 
Kinsck was gehuwd met Taco van Aylva, overleden 28 jul 1615 ,volgens 
grafschrift, begraven Blija, zoon van Douwe van Aylva en Frouck van 
Mockema. 
In 1578 woont hij in Dokkum, in 1581 in Harlingen en in 1615 in Blija. 
In 1592 is hij grietman van Ferwerderadeel. 
HvF 16699-65 d.d. 14-6-1581: de familie Canters procedeert tegen Taecke 
van Ailua uit Harlingen en zijn vrouw Kinsck Mockema. 
Zie ook grafschriften Roorda III-106, GEN 742 en GJB 1995-157. 
Botte was gehuwd (2) met  Bernsck Scheltesdr van Scheltema, overleden 23 
mei 1566*, begraven Dokkum, dochter van Schelte van Scheltema en Ursel 
van Herckema. 
Zie ook grafschriften Roorda III-16. 
Botte was gehuwd (3) met Ansck Minnesdr van Eminga, overleden 21 dec 
1605*, begraven Engelum, dochter van Minne van Eminga en Eelck 
Bottesdr van Jarla. 
Uit dit huwelijk: 
 5  Womck van Mockema. 
Zij zal genoemd zijn naar zijn eerste vrouw en is jong overleden. 
 
B-VI-a. Hessel van Mockema, geboren v 1527, overleden n 1561, zoon 
van Ernst van Mockema (B-V-a) en Anna van Foppinga. 
HvF 16690-84,107 d.d. 1-10-1550,28-11-1550: Popcke Mockema contra 
Hessel Mockema. 
HvF 16690-210 d.d. 9-3-1552: Hette Hemmema en Hessel Mockema als 
volmachten der vijf delen contra dijkgraaf Adriaen Michiels. 
HvF 16690-238 d.d. 2-9-1552: Hessel bij de erfgenamen van Abbe 
Sjucksma. 
HvF 16690-270 d.d. 12-11-1552: Anthonis Morael contra Hessel Mockema. 
HvF 16690-326 d.d. 23-7-1553: Popcke Mockema contra Hessel Mockema 
en diens zusters. 
HvF 16691-89 d.d. 30-4-1555: Mr. Jan Jans, pastoor te Waaxens, contra de 
erfgenamen van Abbe Sjucksma, onder wie Hessel Mockema. 
HvF 16691-105v d.d. 12-12-1556: Hessel Mockema contra Frans en Seerp 
Wybrants. 
HvF 16692-29 d.d. 14-12-1559: Mr. Jan Jans (zie boven) contra Hessel 
Mockema. 
HvF 16692-241 d.d. 20-11-1561: Hessel Mockema voor zijn vrouw Oenka 
contra Frans Wybrants c.s. inzake Jornahuystera sate bij Warga. 
Hessel was gehuwd met Oencke van Juwsma, overleden v 1589, dochter 
van Oene van Juwsma en Tieth Janckesdr van Douma. 
 
 

152 
 



In 1543 onder voogdij van haar grootvader Douwe (BB 122b). 
Uit dit huwelijk: 
 1  Salvius van Mockema, overleden 7 mrt 1606*. 
Salvius verkoopt in 1583 land te Dronrijp (T327-780/782). 
HvF 16701-30 d.d. dec.1584: Ockthien Bolema, weduwe Engbert Andries, 
contra Salvius Mockema; hij wordt veroordeeld tot betaling van 53 
carolusgulden. 
HvF 16702-125 d.d. 20-10-1586: hij steunt zijn zuster in de zaak tegen Syds 
van Botnia en zijn vrouw te Nijland. 
HvF 16704-414 d.d. 25-10-1591: Salvius Mockema te Leeuwarden en Anna 
Mockema als erfgenamen van hun ouders contra Teth van Douma, vrouw 
van Sydts van Botnia. 
Hij was niet getrouwd en was de laatste man uit zijn familie. 
 2  Anna van Mockema, overleden 17 okt 1605*, begraven 
Schraard. 
HvF 16700-147 d.d. 22-3-1583: eiser Anna van Mockema, weduwe Jan van 
Ferwe(Vervou) 
HvF 16702-125 d.d. 20-10-1586: Anna van Mockema te Harlingen, voor 
50% erfgenaam van haar ouders, met haar broer Salvius, contra Syds van 
Botnia te Nijland. 
HvF 16703-388 d.d. 28-10-1589: Anna van Mockema te Harlingen, 
weduwe van Joan Verwou, en voor haar broer Salvius, samen erfgenaam 
van hun overleden moeder, contra Tetcke Douma, vrouw van Sydts van 
Botnia te Sneek, als enige erfgenaam van haar vader Douwe van Douma. 
HvF 16484-250 d.d. 27-3-1604: Fredrich van Vervou contra Anna van 
Mockema; hij vindt dat hij de administratie moet hebben van de goederen 
van de kinderen uit haar eerste huwelijk met Johan van Vervou. 
HvF 16484-394 d.d. 14-7-1604: Amelia van Grombach contra Anna van 
Mockema. 
Anna was gehuwd (1) met Johan Raeses van Vervou, overleden 1580. 
Hij was hopman in het leger. 
Anna was gehuwd (2) met Gabbe van Aylva, overleden 21 feb 1606*, 
begraven Schraard, zoon van Johan van Aylva en Ulck Gabbesdr van 
Scheltema. 
 
B-VI-b. Tjalling van Mockema, overleden 1541/1543, zoon van Taecke 
van Mockema (B-V-b) en Auck Tjallingsdr van Jellinga, ook Auck Mercla. 
In 1540 genoemd als grietman van Dantumadeel. 
Zijn vrouw is voor hem overleden en hij zou hertrouwen met Wyts 
Rinnerda, maar Tjalling zelf overleed voortijdig. 
T327-1366: hij maakt in 1539 een regeling met zijn schoonmoeder over het 
nagelaten bezit van schoonvader Jasper. 
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T327-1369: in wandelkoop zijn huis in Dokkum tegen een huis in 
Dantumawoude (1540). 
T327-1370: uitspraak in een geschil tussen Tjalling en Douwe Bottes Tysma 
over land te Dantumawoude (1541). 
B.B.1543: er is sprake van land te Rinsumageest van Tzialing Mockema 
weeskind (blz.198b). 
Tjalling was gehuwd met Baete Jaspersdr van Aesgema, overleden 1539 ?, 
dochter van Jasper van Aesgema en Tjepck Tjepckesdr van Tjallinga. 
Uit dit huwelijk: 
 1  Rints van Mockema, overleden v 25 aug 1552. 
Zij overleed als jongedochter. 
T327-1098 d.d. 25-8-1552: Tjalling van Camstra als beheerder voor zijn 
kinderen bij Wypk Jaspersdr Aesgema heeft een geschil over de 
nalatenschap van wijlen Rynthe, dochter van wijlen Tzalingh Mockema en 
Baete zijn schoonzuster. 
 
A-VII. Syds van Mockema, overleden 11 feb 1595, begraven 
Leeuwarden, Jacobijnerkerk, zoon van Botte van Mockema (A-VI-b) en 
Womck Sydsdr van Tjaerda. 
Raadsheer bij het Hof van Friesland 1585-1595 (genoemd o.a HvF 16703-
209 d.d. 7-3-1589); voor meer zie HvR. 
G.O.1581: hij heeft op 20-12-1580 ook bezit te Morra (blz.116). 
Syds was gehuwd (1) met Eets Ulckesdr Douma van Oenema, ook Jets, 
begraven Leeuwarden, dochter van Ulcke Douwes Douwema en Jets 
Abbesdr van Latsma. 
Uit dit huwelijk: 
 1  Womck van Mockema, overleden Coevorden nov 
1606*, begraven Leeuwarden, bij haar ouders. 
Womck is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 17 mrt 1605 en getrouwd 
aldaar 10 apr 1605, DTB Leeuwarden, met Ids van Eminga, overleden 14 
feb 1635, zoon van Sjuck van Eminga en Fouwel van Holdinga. 
Hij had geen kinderen en wordt genoemd als kapitein, later als kolonel. 
 2  Jetscke van Mockema, overleden Leeuwarden 18 aug 
1632, begraven Dronrijp. 
Met haar stierf de adellijke familie Mockema uit. 
MEN 52-9 d.d. 5-11-1619 (blz.17): Jetscke is hertrouwd en Watze van 
Ockinga wordt voogd over haar kinderen Jeltje(10) en Margrieta(5). 
MEN 52-9v d.d. 5-11-1619 (blz.18 e.v.): inventarisatie t.b.v de kinderen. 
MEN 52-20v d.d. 9-11-1619 (blz.40/41): scheiding/deling der goederen. 
HvF 16792: autorisatie d.d. 24-7-1628: Margretha van Cammingha, in haar 
14e jaar, verzoekt samen met haar moeder Jetske van Mockema als voogd 
te benoemen Hobbe van Aylva, grietman van Baarderadeel. 
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Jetscke is getrouwd ± 1609 (1) met Jarich van Cammingha, geboren ± 1581, 
overleden 18 sep 1615*,34 jaar, begraven Dronrijp 26 sep 1615, zoon van 
Rienck van Cammingha en Margriet Jarichsdr van Botnia. 
Zie GEN 742 en ook Grafschriften IV-81 (de grafschriften in Dronrijp 
waren niet meer leesbaar). 
Jetscke is getrouwd v 5 nov 1619 (2) met Hobbe van Aylva, geboren ± 1582, 
overleden 14 jun 1645, 63 jaar, begraven Hylaard, zoon van Ulbe van Aylva 
en Sjouck van Heringa. 
Hij testeerde met zijn vrouw op 16-8-1632 (T323-25). 
Hij woonde op Tjessingastate te Hylaard en was grietman van Baarderadeel 
(1628). Zie GJB 1995-157. 
Syds was gehuwd (2) met Aelcke Hansesdr van Galama, overleden 9 apr 
1622*, begraven Menaldum, dochter van Hans van Galama en Riem 
Herckesdr van Popma. 
Zij hertrouwde met Feye van Aylva, overleden 6-12-1631 te Menaldum 
(GJB 1995-156). 
Zij overleed zelf in 1622 op de bruiloft van Sippe van Scheltema met Rixt 
van Scheltema te Morra (GEN 742). 
Uit dit huwelijk: 
 3  Ydt van Mockema. 
Over haar is niets bekend. 
 
 

DE STICHTER VAN DOKKUM. 25 FEBR. 1930 
Brief van de Rijksarchivaris aan Burgemeester en Wethouders van Dokkum 
op de vraag of de stichter van de stad Dokkum bekend is. 
Volgens de beste overleveringen schrijft de Tegenwoordige Staat dl. II blz. 251, is 
Dokkum gebouwd “in het jaar 248 der christelijke tellingen”. Het is U bekend wat 
Friesche overleveringen waard zijn al zijn die niet eens noodig geweest: de Fries, 
ook de beste geloofde toch alles. Winsemius beantwoordt de vraag vlot weg: men 
kan lezen wat hij in zijn chronisch fol 23, schrijft over de stichting van het kasteel 
Dokkumburg. Wobbe is dus de man; er is een portret bij behoorlijk aangekleed, 
waar naar men een standbeeld kan oprichten.  
Er is al een maar, van wat er staat, is geen woord waar! Wilde fantasie in koelen 
bloede neer- en opgeschreven! De vrees bevangt me, dat het misschien nog niet 
overbodig is om nadrukkelijk daarop te wijzen. Men komt altijd maar aandragen 
met Winsemius, met Ocko Scherlensis met Hamconius (“der elende Hamconius”) 
zegt von Richthofen. Ik moet U dus het antwoord schuldig blijven en de stad 
Dockum zal door het onbekend zijn van haar stichter achterstaan bij Rome (maar 
dat is lang geleden!) bij St. Petersburg, New York, Batavia en nog vele steden in het 
oude Oosten. Maar zich daarentegen kunnen troosten met het besef, dat het dit lot 
deelt met Parijs, Londen, Berlijn, Weenen enz. 

(Ingeleverd door L. Meerema) 
 

 

155 
 

 
 



GRIETJE STAL WAT LINNEN EN KLAASKE 
KOCHT HET OP. 
 

Piet de Haan (  
 
In Holwerd woonden aan het einde van de achttiende eeuw de twee 
gehuwde broers Doris en Jacobus Muller, beiden geboren in Barswilder. 
Barswilder of Baesweiler ligt in Duitsland ter hoogte van Kerkrade 
ongeveer 5 km over de grens. Bij de doop van hun kinderen wordt vermeld 
dat de broers soldaat zijn. Het volgende gaat over Grietje, geboren in 1793, 
dochter van Jacobus Muller en Aaltje Harmens Dijkstra. 
 
Het is woensdagmorgen 4 april 1804. Net buiten Holwerd liggen in de 
Holwerdervaart een aantal vrachtscheepjes aan de wal, het zullen wel 
beurtsnikjes geweest zijn, de kleinere voorlopers van de bekende skûtsjes. 
Schipper Harke Reids en zijn schippersche Eege Freerks uit Sijgerswold 
staan op het punt om te vertrekken maar hebben nog “een manshembd en 
een vrouwshembd op de wal gelegd om te bleeken”.  
Rond een uur of elf ziet Trijntje Johannes, de vrouw van schipper Anne 
Jacobs uit Westergeest, dat een klein meisje de twee kledingstukken 
wegneemt, in haar schordeldoek (1) stopt en daarna wegloopt. Het 
schippersvolk besluit daarop om dorpsrechter Joh. Stelwagen te waar-
schuwen en de schippers Anne Jacobs, Harke Reids en Sweitse Eijses gaan 
op pad. Nadat ze de dorpsrechter hebben opgehaald komen ze het meisje in 
het dorp tegen waarvan ze ondertussen al weten dat het Grietje Jacobs 
Muller is. Grietje is op dat moment 10 jaar en bekent direct dat ze de twee 
kledingstukken weggenomen heeft en vertelt dat ze de hemden daarna 
verkocht heeft aan de ongeveer 68 jarige Klaaske Hessels, weduwe van 
Beerend Jans, die er 14 stuivers voor betaalde. Het geld had Grietje al 
gedeeltelijk uitgegeven aan grauwe orten. Ze vertelt dat ze ‘s morgens om 
ongeveer elf uur het dorp uit was gegaan om bij de boeren rond Holwerd 
om een aalmoes te vragen toen ze op een stuk land bij de vaart de hemden 
had zien liggen.  
Uit het onderzoek dat op zes april 1804 in café Het Grauw Paard(2) 
plaatsvindt, blijkt verder dat ene Geertje Dirks op zondag 25 maart 
ongeveer om vijf uur ontdekte “dat zij agter haar huizinge van en bij een 
beijboom vermiste een kinderhembdtje benevens een rood en een blauw 
hoofddoekje”. De eerder genoemde Klaaske Hessels bekende dat zij Grietje 
Jacobs hiervoor drie stuivers had betaald.  
Trijntje Pieters, de weduwe van Wijbren Gerrits, had op maandag 26 maart 
een hembd gewasschen voor Watse Ages Visser de meester kleermaker en  
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had het zelve op de bleek van Tabe Sjoerds gelegd om te bleeken. ‘s Avonds 
had ze ontdekt dat het weg was. Grietje bekende dat ze op die dag om 
ongeveer vijf uur over de staketting(3) was geklommen en het manshemd 
had weggenomen en het voor zes stuivers aan Klaaske had verpand. Grietje 
vertelde ook dat Klaaske Hessels haar tevoren gezeid had zulke goederen 
maar bij haar te brengen, om daarop dan bij haar geld te kunnen 
ontvangen. Na haar bekentenis en de getuigenverklaringen wordt Grietje in 
Het Grauw Paard vastgezet. Haar vader is al overleden maar bij de getuigen 
verhoren wordt haar moeder Aaltje Harmens niet gehoord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het 
Grauw Paard 
te Holwerd 
 

De Drost en het Gerechte van Westdongeradeel sturen hun ingewonnen 
Informatien op 7 april, de dag na het onderzoek, naar De Raaden ’s Hof van 
Friesland in Leeuwarden. De Raad reageert snel.   
 
Burgers! 
Na examinatie (onderzoek) van Ul.(ulieden) missive (schrijven) en daar bij 
gevoegde informatien wegens gepleegde diefstal van enig linnen te 
Holwerd ten bezware van de gedetineerde Grietje Jacobus Muller, alsmede 
ten laste van eenen Klaaske Hessels, hebben wij goedgevonden Ul. te 
verzoeken en amptshalven te ordonineeren (opdracht geven) voorn. de 
Grietje Jacobus Muller door de dienaaren van Ul. Gerechte te doen 
overbrengen op het gedemolieerde (gesloopte)(4). Wijders hebben wij 
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goedgevonden Ul. te resolveren (besluit mede delen) dat wij ten opzichte 
van Klaaske Hessels provisioneel (voorlopig) hebben gedisponeerd 
(beschikken). 
Ul. Goede vrienden, De Raaden ’s Hof van Friesland  
Leeuwarden, Den 7 April 1804 
 
Klaaske Hessels wordt op 13 april ’s middags twee uren na noen, ver-
oordeeld om drie dagen te water en brood te zitten.  
Grietje Jacobs Muller moet door haar moeder pueriliter gecastigeerd, dat 
wil zeggen als een kind getuchtigd worden.  
Hoe het verder met Grietje ging? In 1824, bij haar huwelijk met Jan de 
Vries, woont ze in bekrompen omstandigheden te Holwerd. Zij overlijdt in 
Dokkum op dinsdag 28 juni 1853. 
 
Noten: 
1. Schorteldoek = voorschoot, schort 
2. Tekening Het Graauw Paard is fkomstig uit:  
Als eb en vloed, 150 jaar Oost- en Westdongeradeel Verzekeringen 
3. Staket = Rij staken of palen op geringe afstand van elkaar in de grond 
gezet, meestal onderling verbonden d.m.v. latten of draad 
4. Demolieren = komt vooral voor in de uitdrukking ‘het gedemolieerde 
Blokhuis’ (van Leeuwarden). Dit was eerst een versterking maar na het 
slopen ofwel aanpassen een gevangenis. 
Bronnen: 
SAD: Nedergerechten, Informatieboeken, microfische inv nr 4, Doop-
boeken Holwerd, Burgerlijke Stand Westdongeradeel. 
Tresoar: Criminele dossiers, Inv. Nr. 6341.  
 
 
 

“ALS DAT NIET HET DOEL IS…”  
L. Meerema 
Voor mij ligt een uitgave ter gelegenheid van het Samen op Weg-proces in 
Oosternijkerk. De vereniging van de Hervormde Gemeente en de Geref. 
Kerk heeft officieel plaats gevonden op zondag 21 mei 2006. 
De auteurs hebben als doel een verbinding te leggen tussen het plaatselijke 
proces en de landelijke ontwikkeling die tot uitdrukking komt in 
persoonlijke gevoelens die dit proces opriep. Het geheel wordt compleet 
gemaakt door foto’s en bijlagen. 
Vanuit bovenstaande hoop en verwachting is men in 1981 van start gegaan 
met als doel de integratie van beide gemeentes. 
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Na Afscheiding (1834) en Doleantie(1886) was de samenwerking op het 
terrein van het Chr. Onderwijs een eerste stap tot toenadering. 
Tijdens de oorlogsjaren wordt de samenwerking uit nood geboren. Een 
mijlpaal vormde de gezamenlijke kerkenraadsvergadering op 4 juni 1952 
over het jeugdbeleid. Kerst- en zangdiensten volgen, maar pas jaren later 
zijn er gezamenlijke diensten(1968). 
In het begin van de jaren ’70 is er weinig vooruitgang in het proces, maar in 
1981 wordt de eerste gezamenlijke Avondmaalsdienst ge-houden. Op 12 
maart 2000 wordt de eerste S.O.W. predikant Mevr. M.H. van de Graaf 
bevestigd. Teleurstelling bestond vooral in het feit dat het allemaal zo lang 
duurde. Een verslag van een proces dat velen zullen kennen en herkennen. 
De auteurs: Reinder Tolsma en Tom Zijlstra zijn met deze uitgave in hun 
doelstelling geslaagd. 
 

WENSKAARTEN DOKKUM 
Nico Speelman 
De Stichting Historia Doccumensis (de stichting die het grote 
standaardwerk, de "Geschiedenis van Dokkum" heeft geproduceerd) 
verzorgde deze zomer de uitgave van een serie wenskaarten die Dokkum tot 
nu toe niet kende. Het gaat om een serie van 8 dubbele wenskaarten die 
stuk voor stuk een oude plattegrond, gravure of andere prent van Dokkum 
tonen. Zo zijn daar bijv. de vogelvluchtkaart van Blaeu uit 1649 en de 
Halvemaanspoort van Bulthuis uit 1786. 
Uit reacties op de illustraties in het grote boek was gebleken dat voor de 
losse verkrijgbaarheid van die prenten wel interesse zou zijn, temeer waar 
andere steden in binnen- en buitenland ook zulke uitgaven kennen. De 
kaarten zien er fraai uit en ze kunnen verschillende doelgroepen dienen: de 
toerist die een wat mooiere kaart wil versturen dan de gebruikelijke 
kleurenfoto van bijv. het Blokhuis, de toerist die historisch geïnteresseerd 
is en bijv. na een stadswandeling een leuk souvenir daarvan wil meenemen, 
de (oud)Dokkumer die de geschiedenis van zijn stad bewaart in o.m. oude 
ansichtkaarten en die deze prenten als een leuke aanvulling kan zien. 
Het is een heel mooie uitgave (uitstekend verzorgd door de drukkerij 
Douma) die echter slechts in een kleine oplage is verschenen en dus maar 
beperkt verkrijgbaar zal zijn. 
De Stichting H.D. overweegt nog niet om t.z.t. een tweede oplage te maken, 
dus wie zich voor deze uitgave interesseert moet er snel bij zijn. Een goed 
initiatief, mooie kaarten en dus een echte promotie voor Dokkum, passend 
bij het groeiend besef van het belang van de historie voor een centrum als 
Dokkum. De verkoopadressen zijn o.a. de boekwinkels in Dokkum, het 
Admiraliteitshuis en de VVV. 
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IN DE SCHADUW VAN DE MEESTERS 
 
Twee onbekende orgelmakers uit Noordoost Friesland 
 
Victor Timmer (  
 
Inleiding 
De tweede helft van de 19e eeuw en de eerste decennia van de 20e eeuw 
vormden een interessante periode in de Friese orgelgeschiedenis. Allereerst 
werden in veel hervormde kerken de al aanwezige orgels vervangen door 
instrumenten die beter pasten bij een meer tijdeigen klankbeeld en dito 
gebruikseisen, terwijl nu ook armere gemeenten zich een orgel konden 
veroorloven. Daarnaast werden ook de al bestaande doopsgezinde en de 
vele nieuwe gereformeerde kerken voorzien van een orgel. Met name bij de 
laatste groepering gingen de ontwikkelingen snel door de groei van het 
aantal gelovigen, waardoor spoedig nieuwe of vergrote kerkgebouwen 
nodig waren, terwijl ook de financiële mogelijkheden zich verruimden. 
Zodoende kon men na een eerste fase met de aanschaf van een harmonium 
of tweedehands orgel gaan denken aan een groter of zelfs nieuw orgel. 
Aanvankelijk werd de markt voor bouw en onderhoud van kerkorgels 
gedomineerd door enkele gerenommeerde bedrijven uit Leeuwarden, t.w. 
de aloude firma Van Dam en de kleinere orgelmakerij van Willem Hardorff 
(omstreeks 1880 voorgezet door zijn schoonzoon J.F. Kruse). Vanaf 1880 
leverde de firma Bakker & Timmenga (eveneens gevestigd in Leeuwarden) 
een groot aantal nieuwe orgels, met name ook aan vele doopsgezinde en 
gereformeerde kerken. Door de toenemende mogelijkheden op het gebied 
van transport en communicatie (via dag- en weekbladen) kwam er steeds 
meer concurrentie van buiten de provincie. Orgelmakers als Vermeulen 
(Woerden), Proper (Kampen), Van der Molen (Steenwijk) en (wat later) 
A.S.J. Dekker (Goes) en Standaart (Schiedam) konden goedkoop en vlot 
geschikte nieuwe of gebruikte orgels leveren voor de kerkjes van de ‘arme 
luiden’. Binnen Friesland kon men daarvoor niet alleen terecht bij de al 
genoemde Leeuwarder bedrijven, maar ook bij E.Ypma te Bolsward, die 
vaak occasions te koop aanbood, afkomstig van zijn broer Lodewijk Ypma, 
die een orgelmakerij had in Alkmaar. Al die orgels moesten worden 
gestemd en onderhouden, waardoor er ook voldoende emplooi kwam voor 
in hoofdzaak regionaal opererende bedrijfjes, zoals in Noordoost Friesland 
die van Rense Ypes Groustra en (na hem) Taeke Pieters Klimstra 
 
Rense Ypes Groustra 
Rense Ypes Groustra werd in 1849 geboren te Ee. Hij trouwde in 1879 met  
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Geeszien van Weringh (van wie hij in 1907 scheidde) en moet zich kort 
daarna in Dokkum hebben gevestigd. In zijn jonge jaren heeft hij 
waarschijnlijk enige tijd in Leeuwarden gewerkt bij de pianohandelaar/-

fabrikant C. van Leeuwen (van wie hij 
na diens overlijden het nodige 
gereedschap overnam) en vermoedelijk 
ook bij de orgelmakerij Van Dam 
(gezien de goede zakelijke en persoon-
lijke contacten die hij later had met 
Pieter en Luitjen Jacob II van Dam). 
Vermoedelijk reeds vóór 1875 was hij al 
zelfstandig werkzaam als reparateur en 
stemmer van muziek-instrumenten, 
alsmede de handel in orgels en piano’s. 
 
 
 
Rense Ypes Groustra.  
(foto collectie auteur) 
 

In 1876 werd hij (nog wonend te Ee) door de Chr. Gereformeerde gemeente 
van Lioessens aanbevolen als orgelstemmer. Een jaar later repareerde hij 
het Adema-orgel van de Gereformeerden te Joure. Zijn werkterrein op 
orgelgebied heeft vooral gelegen in het noorden en oosten van Friesland en 
beperkte zich in hoofdzaak tot reparaties en onderhoud. Enkele zaken 
springen er uit: in 1878 repareerde hij (als ‘orgelmaker’) het orgel in de 
gereformeerde kerk van Lioessens; 
tevens plaatste hij er een Fluit 4 vt 
en een Prestant 2 vt in plaats van 
“minder doelmatige registers”. Van 
circa 1880 – 1890 verzorgde hij het 
onderhoud van het Hinsz-orgel in de 
hervormde kerk te Damwoude en 
repareerde hij er in 1883 de blaas-
balgen. 
In 1881 bood hij als “Orgel- en 
Piano-maker te Dokkum” een 
pijporgel te koop aan: gezien de 
inhoud van de advertentie betrof het 
waarschijnlijk een groot gebruikt 
kabinetorgel.  

 
    Advertentie in ‘De Wekstem’ van 14 april 1881. 
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Wellicht betrof het hier het door Pieter van Dam gerestaureerde 
‘ga[r]derobe orgel’ met een nieuw tinnen front, dat deze in 1879 (en ook 
later) ter overname had aangeboden aan Groustra. Noch over de herkomst, 
noch over een eventuele nieuwe bestemming is momenteel iets naders 
bekend. Een jaar later bleek Groustra te zijn verhuisd naar Damwoude, 
waar hij als stemmer en reparateur van muziekinstrumenten te boek stond. 
Hij was enige tijd organist van de hervormde en gereformeerde kerk te 
Driesum. In 1884 bleek hij te wonen in Driesum, waar hij in hetzelfde jaar 
een (voor f. 125,- aangekocht) gebruikt kabinetorgel plaatste in de 
gereformeerde kerk van Driesum-Wouterswoude. Hij herstelde het voor     
f. 55.-  en ontving daarnaast nog eens f. 75,- voor de plaatsing van een 
nieuw register en enkele andere werkzaamheden. Het instrument heeft er 
drie jaar dienst gedaan want in 1887 plaatste hij er samen met Luitjen 
Jacob II van Dam een tweeklaviers kerkorgel met 17 registers, dat 
voordien was gebruikt in de hervormde kerk te Koog aan de Zaan. Het 
kabinetorgel werd verkocht naar de gereformeerde kerk te Blija en daar 
mogelijk door Groustra geplaatst. In welk jaar hij zélf een huis(pijp)orgel 
met 6 of 7 registers ’in gotische kast’ bouwde voor een particulier te Kollum 
is momenteel niet bekend. In later tijd werd Groustra geregeld geassisteerd 
door zijn zoon Johannes (geboren in 1881). Waarschijnlijk gedwongen door 
de concurrentie van vakgenoten, verhuisde Groustra in 1890 naar de stad 
Groningen. Hij was er eerst zelfstandig werkzaam als orgelstemmer/ 
reparateur. Zijn werkterrein besloeg voornamelijk het Westerkwartier 
(onder andere in de hervormde kerken van Tolbert en Doezum, alsmede de 
gereformeerde kerk van Stroobos) en (aanvankelijk nog) een deel van zijn 
klantenkring in het aangrenzende deel van Friesland. Later was hij ook in 
dienst van de orgelmaker Marten Eertman, onder andere bij de ombouw 
van het Schnitger-orgel te Harkstede. Ook in de provincie Groningen heeft 
Groustra met zijn werkzaamheden niet veel succes gehad; hij overleed in 
1918. 
 
Taeke Pieters Klimstra 
Taeke Pieters Klimstra werd in 1858 geboren aan de Alddyk bij Lioessens 
als zoon van landbouwer Pieter Taekes Klimstra en Dieuwke Wepkes 
Sjoerdsma. Hij groeide op in een huiselijk milieu met ruime culturele 
belangstelling en leerde al vroeg orgelspelen; zo was hij vanaf zijn zestiende 
jaar enige tijd organist van de gereformeerde kerk te Lioessens. In 1882 
trouwde hij met Ynske van den Bos en tot 1889 woonden zij te Metslawier, 
waar hij het beroep van gardenier uitoefende. Zijn interesse en talenten 
lagen echter niet in de agrarische hoek en het bedrijf ging failliet. Na de 
verhuizing naar Wierum (waar zijn schoonouders hem een boerderijtje met 
wat land verhuurden) ging hij zich steeds meer toeleggen op de handel in  
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en reparatie van muziekinstrumenten (piano’s, orgels, harmoniums); ook 
gaf hij orgel- en pianoles. Evenals Groustra behoorde hij tot een 
Afgescheiden Gereformeerde gemeente (de latere Gereformeerde kerk) en 
in Wierum was hij onder andere voorzitter van het bestuur van de School 
met den Bijbel; jarenlang waren onderwijzers bij de familie Klimstra in de 
kost. In 1922 werd een huis betrokken in Metslawier (Stationsweg 19), 

vlakbij het station van het Noord 
Friesch Lokaal Spoornet. Klimstra en 
zijn vrouw kregen zeven kinderen, 
waarvan er vier al op zeer jonge 
leeftijd stierven. Klimstra leeft in de 
familie voort als een rustige, 
beginselvaste en niet van humor 
gespeende persoon. Zijn vrouw 
overleed in 1933, hijzelf twaalf jaar 
later, vlak voor het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. 
 
 
 
 
 
De orgelmaker  
Taeke Pieters Klimstra  
(foto collectie Y. Bekker, Dokkum) 

 
In tegenstelling tot Groustra was Klimstra als orgelmaker zeer waarschijn-
lijk autodidakt. Mogelijk gaf de bouw van een huisorgel hem voldoende 
vertrouwen om van ‘de muziek’ zijn beroep te maken. Zijn vroegst bekende 
activiteit stamt uit 1893 toen hij het orgel te Lioessens (waarvan hij ooit 
organist was) in onderhoud kreeg. Daarna breidde zijn werkterrein zich uit 
over het noorden van Friesland, met name in gereformeerde kerken. 
Dankzij gedegen werk voor een billijke prijs en (als uitvloeisel daarvan) 
gunstige aanbevelingen in de pers kon hij zijn klantenkring gestaag uit-
breiden. Zijn bedrijf is altijd klein gebleven, mogelijk is het altijd een 
eenmansbedrijf geweest waarbij - waar nodig – tijdelijke lokale’ hand-
langers medewerking verleenden. Toen zijn zoon Pieter (die later onder-
wijzer werd) opgroeide, was die hem vaak behulpzaam bij  stembeurten. 
Als orgelmaker heeft Klimstra veel méér van zich doen spreken dan 
Groustra, zowel wat betreft reparaties en wijzigingen van bestaande 
instrumenten, als bij het leveren van een ‘passend’ orgel aan kerken met 
een krappe beurs. Ook had hij een groter aantal orgels in onderhoud. Als  
 
 

163 
 



reparaties ter plaatse niet goed mogelijk waren, dan nam hij de betreffende 
onderdelen mee naar zijn werkplaats: zo verhuisden bijvoorbeeld de 
‘gereformeerde’ blaasbalgen uit Blija (1895) en Stiens (1902) tijdelijk naar 
Wierum voor herstel. Uitgebreide reparaties werden onder andere 
uitgevoerd in de gereformeerde kerk (A) te Dokkum (1896; het leverde hem 
een aanbevelingsadvertentie op), Driesum-Wouterwoude (1903, vernieu-
wing van de frontpijpen voor f.303,01; 1917, herstel van het Hoofdwerk met 
pijpen van het Positief voor f. 750,-), Lioessens (1911, nieuw klavier, 
aanvulling met en plaatsing van nieuw pijpwerk) en Wierum, hervormde 
kerk (1912, restauratie en overplaatsing naar nieuwe kerk).  

 
 
 
 
 
 
Aanbevelingadvertentie in 
de Friesche Kerkbode van 
28 mei 1897 
 

Aan diverse kerken leverde Klimstra orgels, doorgaans bestaande 
instrumenten, welke al dan niet na aanpassingen van zijn hand werden 
geplaatst. De herkomst van deze orgels is in veel gevallen niet bekend; 
mogelijk werden ze deels gekocht door connecties met bedrijven als van 
Vermeulen en Dekker. Mogelijk ook construeerde hij orgels uit door 
anderen geleverde onderdelen of door hem opgekochte bestanddelen. 
Voorzover nu bekend, voorzag hij de volgende kerken van een orgel: 
1894 (eind)/(begin) 1895: Ee, gereformeerde kerk: het betrof een 
klein pijporgel met zes registers en “geheel sprekend front”, herkomst 
onbekend. Het instrument vond daarna  in 1911 onderdak in Broekster-
woude (gereformeerde kerk) en vervolgens van 1923 tot omstreeks 1950 in 
de gereformeerde kerk  te Veenhuizen. 
1904 Holwerd, gereformeerde kerk: plaatsing gebruikt harmonium, 
afkomstig uit de gereformeerde kerk te Anjum. 
1905 Anjum, gereformeerde kerk: plaatsing Witte-orgel (1866) uit de 
remonstrantse kerk te Utrecht; het orgel ging in 1967 door brand verloren. 
1909 Wierum, gereformeerde kerk: plaatsing gebruikt orgel, 
afkomstig uit de gereformeerde kerk (A) te Bolsward (herkomst onbekend; 
aldaar in 1869 gekocht van de firma Van Dam en geplaatst door E. Ypma). 
1916 St. Jacobiparochie, gereformeerde kerk: instrument (Maar-
schalkerweerd, 1896), afkomstig uit de kerkzaal van Nederl. Protestanten-
bond te Baarn. 
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1917 Enter (Overijssel), gereformeerde kerk: gebruikt orgel van 
onbekende herkomst; instrument ging later verloren. 
1919 Metslawier, gereformeerde kerk: nieuw(?)bouw voor f. 1800,-; 
orgel niet meer aanwezig. 
1920 Holwerd, gereformeerde kerk: instrument (1895, B.J. van 
Eldik) afkomstig uit de oud-katholieke kerk te IJmuiden; orgel niet meer 
aanwezig. 
1921 Twijzel, gereformeerde kerk: aangekocht uit Workum, 
oorspronkelijk in 1781 gebouwd door G.Th. Bätz voor de r.k. statie te 
Wognum. Instrument in 1933 verbrand. 
1925 Nijbeets, gereformeerde kerk: gekocht in Haulerwijk (herv. 
kerk), 17e eeuws instrument, oorspronkelijk afkomstig uit de hervormde 
kerk te Leek (Gron.); instrument circa 1947 gesloopt. 
1927 Wartena, gereformeerde kerk: plaatsing gebruikt orgel uit 
Stroobos (voormalige Gereformeerde kerk-A, aldaar in 1919 geleverd door 
J. Proper). 
1927/28 Echtenerbrug, gereformeerde kerk: plaatsing oude orgel uit 
gereformeerde kerk Lioessens (oorspronkelijk Anjum, 1667); orgel in 1954 
verbrand. 
Daarnaast was Klimstra ook in een adviserende, danwel meer toezicht-
houdende rol actief, onder andere in Niawier (gereformeerde kerk, 1912), 
Lioessens (gereformeerde kerk, 1932) en Wetsens (hervormde kerk, 1933). 
 
Terugblik: 
Kunnen we bij Groustra moeilijk spreken van een geslaagde loopbaan als 
orgelmaker, Taeke Pieters Klimstra heeft door zijn activiteiten de 
‘gereformeerde’ orgelgeschiedenis een eigen regionale kleur weten mee te 
geven. Voor de orgelgeschiedenis in ruimer verband is hij ook van 
betekenis door de plaatsing van een flink aantal historisch waardevolle 
instrumenten, elders wellicht afgedankt, maar op dat moment nog heel 
goed bruikbaar binnen de gereformeerde kerken in Noordoost Friesland.  
 
Herkomst gegevens: 
Voor het samenstellen van dit artikel werd naast uitgebreid archief-
onderzoek in Friesland en Groningen onder andere gebruik gemaakt van de 
volgende publikaties: 
- G. Groustra, In 19e ieuske oargelmakker yn ‘e Dokkumer Wâlden, Friesch 
Dagblad 22 maart 1975. 
- Victor Timmer, “Zoodat wij hem met vrijmoedigheid aan de Friesche 
Kerken aanbevelen”. Over Taeke Pieters Klimstra (1858 – 1945)[,] 
orgelmaker te Wierum en Metslawier, Elburg 2006 (Donateurspublikatie 
64 van de Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel). 
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BOUW VAN DE LAATSTE FRIESE  
BOERDERIJ VAN EE 
 

Douwe A. Zwart (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2004 was het op de kop af 70 jaar geleden dat de laatste Friese boerderij 
van Ee werd opgetrokken. Deze stelp, van bescheiden omvang, staat op 
Dijkshorne, een buurtschap onder Ee. Deze boerderij mag traditioneel 
genoemd worden. De indeling kent, wat betreft het bedrijfsgedeelte, een 
doorlopende stal (voor één rij koeien), die van de achtergevel naar de 
voorgevel loopt, dus over de gehele lengte van het gebouw. Verder de 
paardenstal, ‘skuorreed’ en ‘gollen’. Voor het woongedeelte geldt een lange 
centraal gelegen doorlopende gang/hal met kamers en een kleine opkamer. 
Boven de ‘golle’, de hooitas, bevindt zich immer majestueus de Friese 
dekbalkconstructie waarop de rietkap steunt. Dit wordt ook wel Friese 
constructie genoemd. Hierbij ligt een zware balk over de vertikaal staande 
gebintstijlen. 
Deze wel zeer hechte puzzel van balken kent de zogenaamde ‘pen en gat’ 
verbinding, deze heeft in Friesland eeuwenlang trouwe dienst bewezen. Bij 
deze manier van bouwen worden geen spijkers gebruikt maar dikke houten 
pennen die de balken met elkaar verbinden. Niet voor niets zijn een aantal 
van deze schuren twee eeuwen oud en reken maar dat ze heel wat stormen 
hebben doorstaan! Het mag wel duidelijk zijn dat de schuur op Dijkshorne 
nog maar een ‘jonkie’ is vergeleken met zijn soortgenoten. 
 
 

166 
 



Saillant detail is dat op Dijkshorne drie Friese boerderijtypen stonden, te 
weten een langhuis (in 1970 afgebroken), een kop-hals-romp (afgebrand in 
1967) en een stelp.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekbalkgebint- 
constructie uit  
1934. 

 
Op 6 februari 1934 dienen Melle Arends Castelein, landbouwer en kooiker 
onder Ee en Ybeltje van Wieren, een verzoekschrift in ‘tot het bouwen van 
een stjelphuizinge onder Ee, sectie D no. 913’. 
De aanbesteding zal worden gegund aan Ale Groenhof uit Akkerwoude, 
deze is getrouwd met de zuster van Ybeltje van Wieren.  
Het verzoekschrift wordt gehonoreerd en dus kan er worden gebouwd op 
‘De Fiif’, een stuk weiland van 5 pondemaat, grenzend aan de ‘Hege Wier’. 
Een half pondemaat van “De Fiif’ zal daadwerkelijk gebruikt worden voor 
gracht, huis en erf. De resterende 4½ blijft in gebruik als greidland.  
Tijdens het bouwen wordt gebruik gemaakt van Amerikaans grenenhout. 
De nok van de schuur wordt 9.65 meter hoog, vanaf de grond gerekend. 
Het belangrijkste werk, voor wat betreft de bouw, is het ‘bynt sette’. De 
timmerlieden trekken met behulp van touwen, katrollen en ‘domme-
krachten’ de gebintstijlen één voor één omhoog. 
Later volgen muren en kap. De rode bakstenen worden geleverd door 
Pieter Jans Helder, eigenaar van de steenfabriek van Oostrum. De rode 
ongeglazuurde gegolfde dakpannen komen uit de provincie Groningen. 
Omdat bij een stelp het woongedeelte en bedrijfsgedeelte zich onder één 
dak bevinden, wordt als scheiding een dikke brandmuur opgemetseld. In 
de stal komen acht ijzergetrokken stalramen elk met een roedeverdeling 
van zes.  
De totale bouwkosten van de boerderij, inclusief het uilenbord, bedragen 
7.000 gulden. Het lijkt een koopje, maar is voor die tijd een enorm bedrag! 
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Zoals eerder genoemd is de indeling traditioneel. Een ‘pronkkamer’, die 
alleen op bijzondere dagen wordt gebruikt, een ruimte om te kunnen koken 
en te eten, een centraal gelegen gang/hal, een kleine opkamer boven de 
kelder en onder de kap twee kleine slaapkamers, waaronder één met 
inpandige klerenkasten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de foto staan Melle Arends 
Castelein en zijn vrouw Ybeltje 
van Wieren, dochter van een 
molen-maker uit Janum. Het 
jongetje is Arend Melles 
Castelein, overleden in 1917. 
De foto is genomen door P.H. 
Dijkstra, fotograaf te Morra, op 
24 sept. 1915 in de tuin van de 
Kooiplaats onder Ee. In 1934 laat 
het echtpaar Castelein de nieuwe 
stelp bouwen op Dijkshorne 
onder Ee. 
 

De aangebrachte brede dakgoten en het gebruik van mondsteen aan de 
buitenkant van het gebouw verraden invloeden van de Amsterdamsche 
School. 
Ook binnen vinden we iets van deze bouwstijl terug. Zo zit in de 
ossebloedrood-geverfde paneeldeuren in de gang wit gewolkt glas in het 
vierkant dat ge-flankeerd wordt door twee strookjes geel glas. De 
deurkrukken zijn gemaakt van geel koper en ze zijn allemaal ingelegd met 
kegelvormige stukjes zwart bakeliet, wat contrasterend werkt. De 
zwartgeverfde deurposten zijn van kraal-versieringen voorzien. Ook het 
plafond in de gang kenmerkt zich door deze stijl, roodgekleurde balken en 
gele vlakken in zwarte lijstversieringen complementeren het geheel. 
Melle Arends Castelein en Ybeltje van Wieren worden de eerste eigenaars/ 
bewoners van de boerderij. Samen met hun nichtje, Corrie Riemersma, 
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bewonen zij 12 jaar lang de stelp. (bij toeval vond ik een kleine oude houten 
krulschaats in de rietkap van de schuur die waarschijnlijk van Corrie 
afkomstig is) In 1934 wordt een houten kippenhok gebouwd en een houten 
bruggetje over de gracht geplaatst. Drie jaar later, in 1937, wordt naast de 
schuur nog een ‘lytshûs’gebouwd. In 1941, ondanks de materiaalschaarste 
tijdens de Duitse bezetting, volgen nog een zogenaamde ‘stoep’ en een 
tweede regenwaterbak.  
In deze tijd bevindt zich in de stal een grote kraan die op het grachtwater is 
aangesloten. In het woongedeelte wordt een geelkoperen pomp gebruikt 
die op de regenwaterbak is aangesloten. Waterleiding wordt pas in 1967 
aangelegd. Gas- en olielampen zorgen ’s avonds voor de verlichting. 
In 1946 vertrekt het echtpaar Castelein-van Wieren naar Ee. Opvolgers 
worden Johannes Wiersma en Corrie Riemersma. De eerste bewoners 
blijven  eigenaar. 
Vanaf 1 december 1963 worden Andries Douwes Zwart en Sietske Castelein 
eigenaars en bewoners. In oktober 1997 vertrekt dit echtpaar naar Dokkum 
waarmee er een einde komt aan de bewoning van deze stelp door een lid 
van de familie Castelein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bouw-
tekening uit 
1934 
 

 
Bronnen: 
Bouwvergunningen, 1934-1941, Kadaster, 1934-1990 
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AANSTELLING van een VELDWACHTER 
ANNO 1889 te TERNAARD  
 

Eimert Smits (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jouwert Annes de Vries 

 
Jouwert de Vries, veldwachter te Ternaard, geboren Bergum 12-06-1852, 
doopsgezind, overleden Damwoude 25-05-1924. Woonde in Ternaard op 
nummer 116k, later 215 en 291, hij kwam 09-04-1889 van Kuikhorne. Hij 
was gehuwd met Antje Sietzes Zijlstra, geboren Eestrum 06-03-1850, NH, 
overleden Ternaard 16-06-1907. Kinderen uit dit huwelijk: 
Tietje, geb. Zwaagwesteinde 18-04-1873, gaat 18-05-1892 naar Dokkum 
Anne, geb. Hardegarijp 02-07-1879, gaat 16-05-1899 naar Veenwouden. 
Sijtske, geboren Zwaagwesteinde 20-06-1888. 
Houkje, geb. Zwaagwesteinde 12-05-1872, komt 23-12-1893 van 
Zwaagwesteinde en gaat 11-09-1896 naar Hoogeveen.  
 
Door het overlijden van Wopke Sijverts Posthuma in december 1888 
ontstond er een vacature voor de persoon van gemeenteveldwachter te 
Ternaard. De sollicitatieprocedure werd in eerste instantie afgehandeld 
door B&W van Westdongeradeel. Na de algemene oproep tot sollicitatie 
zijn in de gemeente-archieven allerlei overblijfselen te vinden van de  
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gevolgde procedure. We zullen de weg volgen die ertoe leidde dat Jouwert 
de Vries de positie van veldwachter te Ternaard kon bekleden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sollicitatiebrief van 
Jouwert Annes de 
Vries 

 

Nadat Jouwert de Vries bovenstaande brief had geschreven kreeg hij een 
uitnodiging voor een gesprek op het gemeentehuis: 
 
Gemeente Verslag no. 83, dd. Ternaard 21 februari 1889, WD arch 442. 
Bericht van de Burgemeester van Westdongeradeel aan Jouwert Annes de 
Vries te Kuikhorne. 
“Ik nodig u uit e.k. donderdag den 28 febr. des middags ten 12 ure U ten 
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Gemeentehuize alhier te vervoegen voor nader onderzoek en kennismaking 
betrekking hebbende op uwe solicitatie naar de betrekking van gemeente-
veldwachter. De reiskosten zullen u worden vergoed. 
De Burg.m. van Westdongeradeel              J.Klaaszens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al eerder was er 
een verzoek om 
inlichtingen ge-
daan aan de 
bgm van de 
gemeente Dan-
tumadeel: 

 

Jouwert de Vries was niet de enige sollicitant want maar liefst 79 personen 
meldden zich om de positie van veldwachter in Ternaard te mogen 
bekleden. Er werden uiteindelijk drie personen uitgekozen en aan de 
Commissaris van de Koning voorgelegd: Johannes Slauerhoff te 
Leeuwarden, T. de Boer, militair te Leeuwarden en Jouwert Annes de 
Vries, veldwachter te Kuikhorne. 
Daar de brief aan de Commissaris mooi illustreert hoe men in die tijd dacht 
(wegstreepte!!) en mooi motiveert waarom Jouwert de Vries de beste 
kandidaat was, nemen we hem in z’n geheel op.  
 
***                                                                       Ternaard den 14 maart 1889. *** 
No. 110. 
Gemeente Politie.           Naar aanleiding van UHEG. hier ter zijde 
aangehaalde missive heb ik de eer te berichten dat wel ‘s waar het aantal 
sollicitanten naar de betrekking van veldwachter alhier groot was, maar dat 
daaronder zooveel volslagen ongeschikte personen voorkomen dat de keus 
ten slotte zich tot eenen kleinen kring beperken moest. Het schijnt dat 
ieder, die een weinig lezen en schrijven kan, al is het dan ook nog zoo 
gebrekkig, zich zelf voor de betrekking van veldwachter geschikt acht. – 
Onder de 79 sollicitanten kwamen voor 11 dagloners, 6 timmerknechten,  
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6 zonder beroep, 3 boerenknechts, 3 schipperknechts, 2 molenaarsknechts, 
2 gardeniers, 1 huisknecht, 1 slager, 1 matroos, 1 koopman, 1 kastelein en 1 
bakkersknecht. Al deze personen konden als hunne wijze van zich uit te 
drukken voldoende blijken geven dat zij voor de betrekking niet deugden. 
10 andere personen, waarvan 5 arbeiders, 3 timmerknechten en 2 zonder 
beroep waren in militaire dienst geweest. Hun schrijven en stellen is 
beneden alle kritiek. 
6 onbezoldigde rijksveldwachters waren mede onder de sollicitanten, 1 
daarvan is timmerknecht en 3 anderen geven geen beroep aan. Allen stellen 
slecht, sommigen schrijven in waarheid allertreurigst. De 2 anderen 
behooren in deze gemeente thuis. Behalve dat ik die beide ongeschikt acht, 
doet zich bij mij nog een reden gelden die mij, ook bij geschiktheid, 
terughouden zou één dier beide op de voordracht te plaatsen: ik heb 
namelijk de ervaring opgedaan dat het niet goed is iemand tot veldwachter 
aan te stellen, die in dezelfde gemeente geboren is, wiens deugden en 
gebreken bekend zijn, die kameraadschappelijk met veel gemeente-
ambtenaren omging; zoo iemand, al is hij overigens nog zoo best, wordt 
nooit door het publiek genoegzaam gerespecteerd, dat is een groot bezwaar 
waarmede hij altijd te worstelen zal hebben, tot nadele van de dienst. 
6 sollicitanten waren thans agent van politie. Hiervan heeft 1 zijne 
presentatie ingetrokken en 3 andere hebben zich niet gepresenteerd, zooals 
ik in de advertentie, wel als voorwaarde had gesteld. De beide andere 
schrijven en stellen slecht: de eene is Berend Tamboer van Leeuwarden en 
dus misschien bekend; deze schrijft slecht en spelt nog veel slechter. 
1 gepasporteerd sergeant heeft zich niet gepresenteerd en 1 gepasporteerd 
korperaal heeft geen getuigschriften overlegd; deze laatste stelt tevens zoo 
slecht dat hij waarschijnlijk zonder hulp van anderen geen procesverbaal 
zal kunnen schrijven. 
1 persoon in dienst bij de marechaussee is uit deze gemeente en om 
bovengenoemde redenen niet aan te bevelen. 
Voorts boden zich aan 2 gedegradeerde korperaals, die ik moeilijk kon 
ondersteunen en 4 gepensioneerde militairen uit het Oost-Indische leger. 
Deze laatsten hadden een verlopen voorkomen, zoodat ik het niet geraden 
oordeelde hen op de voordracht te plaatsen, 3 ervan schreven bovendien 
uiterst gebrekkig. 
Eindelijk waren er nog 3 sergeants op wier uiterlijk en schrijven en stellen 
en schrijven minder viel aan te merken. Maar vooreerst waren alle 3 nog 
maar 23 jaar en, naar mijne meening, dus wat te jong; 2 ervan waren 
tevens uit deze Gemeente en derhalve om meergemelde redenen niet aan te 
bevelen; van den 3e ontving ik inlichtingen die mij zijne plaatsing op de 
voordracht deden ontraden. 
Dat zijn de 76 sollicitanten, die buiten de voordracht blijven. Omtrent de 3  
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voorgedragenen ben ik zoo vrij nog het volgende te kennen te geven. 
Omdat het mij bekend was, dat Uw HEG. bij voorkeur een militair 
benoemt, heb ik, onder de 3 personen, die ik nader uitnodigde voor verder 
onderzoek naar hunne geschiktheid hier te komen, opzettelijk een militair, 
die mij onder zijn stand het beste voorkwam, gekozen, den sergeant T. de 
Boer. – Die nadere kennismaking viel niet ter zijnen voordele uit. Het door 
hem opgemaakt en hierbij overlegd wordend procesverbaal is ver van best 
gesteld en de meeste zinnen loopen niet los, maar ook zijn voorkomen 
pleitte niet in zijn voordeel; hij heeft een kaal hoofd en ziet er niet uit dat 
hij tegen vermoeienissen kan. Ook was hij eenigszins schuchter in zijn 
spreken, hoewel hoogst beleefd en fatsoenlijk. 
Maar over ’t geheel viel hij bij nummer één van de voordracht zoo glad weg, 
terwijl hij ook de vergelijking met nummer twee niet kon doorstaan, zodat 
ik hem onmogelijk anders dan het laagst kon plaatsen. 
De tweede voorgedragene, J. Slauerhoff, schrijft flink, zooals uit bijgaand 
procesverbaal te zien is, en stelt ook beter dan de Boer, hij beweegt zich 
gemakkelijker, doch is ook een tenger persoon, die er niet sterk uitziet. Hij 
heeft beste getuigschriften, maar er is nog iets wat mij hem voor deze 
betrekking minder verkieslijk doet achten van nummer één. Hij is namelijk 
in de stad geboren en opgevoed, hij woont daar nog en heeft nooit op het 
platte land verkeert. Zulke personen kunnen in eene stad zeer goed op 
hunne plaats zijn, - op het platte land toonen zij dikwijls groote 
onhandigheid, omdat de geheel andere toestanden daar, hun veelal 
onbekend zijn. 
Zij komen gewoonlijk met een soort van minachting voor de plattelanders, 
zien uit de hoogte op hen neer en moeten zulks al spoedig door gemis aan 
populariteit, door een geest van weerspannigheid te hunnen opzichten, 
boeten. 
De eerst voorgedragene J. A. de Vries, heeft dit voor dat hij met de 
toestanden van het platteland door en door bekend is; hij heeft buitendien 
zijn uiterlijk geheel in zijn voordeel; hij schijnt zich een beschaving te 
hebben verworven, zooals men dat bij een eenvoudig man uit een overigens 
weinig gecifiliseerde streek als Kuikhorne waarschijnlijk niet zoeken zou. Ik 
kan dan ook niet ontveinzen dat zijne goede manieren mij verrasten. Het 
door hem opgemaakt mede hierbij overlegd procesverbaal, geeft blijken 
van een goede losse stijl, zijn schrift, hoewel een weinig stijf, is goed te 
noemen, en overigens heeft ook hij onderscheidene zeer gunstige 
getuigschriften overlegd. 
Na deze uitvoerige en getrouwe uiteenzetting der feiten zal UHEG, ik meen 
dit te mogen veronderstellen, de door mij opgemaakte voordracht billijken. 
In dat vertrouwen ben ik zoo vrij, die voordracht onveranderd op nieuw in 
te zenden.  
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De overlegde 3 processenverbaal van de 3 voorgedragene zijn hier aan het 
gemeentehuis opgemaakt.   De Burgm. van Westdongeradeel 

(get) J.Klaaszens 
 
De Commissaris van de Koning neemt de voordracht van de burgemeester 
over want al gauw gaat er een brief in de richting van Kuikhorne met o.a. de 
volgende inhoud: 
 
Gemeente Verslag no. 113, Ternaard 18-03-1889. 
Berigt van de Commissaris der Koning in Friesland: 
- dat benoemd is tot veldwachter in Westdongeradeel den heer Jouwert de 
Vries.  
“Dien volgens noodig ik U uit in den loop van dezer week U bij mij te 
vervoegen ten einde te spreken over de tijd Uwer in dienst treding, wat ik 
gaarna spoedig zag geschieden.  
Burg.m. West. Deel               J. Klaaszens 
 
Tenslotte schrijft het Gemeenteverslag 1889 onder het kopje gemeente-
politie de afloop van de gehele sollicitatieprocedure: 
 
Gemeente Verslag WD arch.578/ 1889: Gemeente Politie:  
De vacature van gemeente veldwachter te Ternaard ontstaan door het 
overlijden van Wopke Sijverts Postuma in december 1888, werd 1 April 
1889 weer vervuld door de benoeming van Jouwert Annes de Vries van 
Kuikhorne. 
Bron:  
WD arch. 442, 578 en 617. 
 
 

PAS OP, EEN FIETSER !! 
De gemeenteraad van Oostdongeradeel moet anno 1878 nog wennen aan 
fietsers: 
‘Door de Heer E.D. Meindersma, daarvoor het woord bekomen hebbende, 
wordt hierop onder de aandacht der vergadering gebracht dat volgens 
sprekers meening, in het Algemeen Huishoudelijk- of Politiereglement nog 
eenige bepaling diende opgenomen te zijn voorschrijvende hoe berijders 
velocipédes zich bij het voorbijrijden moesten gedragen, zulks ter wille der 
veiligheid van de passage met paarden. De vergadering het gevoelen van 
den heer E.D. Meindersma deelende, wordt vervolgens met eenparige 
stemmen, op voostel van den voorzitter, beloten, aan art. 43 eene nieuwe 
alinea toe te voegen van de volgende omschrijving: (zie bl. 179) 
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DE MYSTIEK VAN DE WADDENEILANDEN 
 

H. Zijlstra (  
 
Onlangs verscheen een bericht in het nieuws dat Nederlandse en Duitse 
wetenschappers gezamenlijk de verdronken geschiedenis van de Wadden-
eilanden gaan onderzoeken. Voor de Historische Vereniging Noordoost 
Friesland is met name de geschiedenis van de dichtbijgelegen eilanden 
Schiermonnikoog, Ameland en Rottum (Rottumeroog/Rottumerplaat) 
interessant. Het archief van Schiermonnikoog en Ameland valt bijvoor-
beeld onder de verantwoordelijkheid van de archivaris van het Streek-
archivariaat te Dokkum. 
In het genoemde nieuwsbericht werd ook melding gemaakt van verdwenen 
eilanden, zoals Bosch, dat ten oosten van Schiermonnikoog en westelijk 
van Rottum lag.  
In het boekje ‘Rare kostgangers in Dokkum en omliggende gemeenten’, van 
W. Tsj Vleer, staat een stukje over de ‘malle graaf’ Clancarty, een Ier die 
zich in 1699 te Oudwoudmerzijl aan het Dokkumerdiep vestigde. Op 23 
december 1706 kocht hij Rottum van Abel Eppo van Bolhuis, rechter te 
Warffum, voor een deel zelf bezitter en voorts als lasthebber van mevrouw 
Catharina Trip, weduwe van Louis Trip (1654-1698), toenmalige eigenaar 
van de Warffumborg. In de koopacte staat: ‘verkocht aan Donough comte 
de Clancarty du royaume d’Irelant het eilant Rottum, met zijne annexe 
sanden en stranden, gerechtigheden en heerlijckheden etc. Voorts een 
aenpart in het eilant Bosch, Coorn- en Simonszand met annexen, alsmede 
het huijs op gemelte eilant staende, het schip met seil, tuigh, ankers en 
touwen daerbij gebruijckt, twee paerden en een waghen, het mobiele 
huijsraed op de bovenkaemers als bedde, deeckens, laakens, ijzerwerck, 
stienwerck, glasen, tafels, stoelen etc. daerinboven netten om de visschen 
en konijnen te vangen. Voorts alles wat op het Eilant toekoomet, exempt 
hetgeen voor de betaling van de koopsom mocht stranden; dit alles voor 
eene somma van 3000 car. guldens.”  
Naast bedienend personeel en enige muzikanten woonde hij samen met 
drie jonge meisjes ! Tijdens de kerstvloed van 1717 moesten ze ijlings het 
eiland verlaten, waarna een van de jonge dames een kind ter wereld bracht 
dat al snel stierf en in de kerk van Warffum begraven werd. 
 
Van het eiland Rottumeroog is verder bekend dat het in 1731 door de 
Dokkumer koopman Pieter Pivé werd gekocht, die eind 17e eeuw vanuit 
Normandië in Noord-Frankrijk geimmigreerd was. Hij overleed in 1738, 
waarna de provincie Rottumeroog van de weduwe en haar mede-eigenaren  
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te Dokkum, burgemeester T. Heeringa, fiscaal Ph. Suiderbaan en de 
grietman van Oostdongeradeel F.G. van Burmania, voor 4.600 Car. gld. en 
4 zilveren ducatons kocht. Voogd van het eiland was toen Jan Wijbrands. 
 
Schiermonnikoog dankt zijn naam aan de schiere (=grijze) monniken die 
op het eiland een uithof van het klooster Klaarkamp te Rinsumageest 
(onder Dokkum) onderhielden. Deze Cisterciënzer monniken droegen 
grijze pijen. 
Toen na de Beeldenstorm Friesland rond 1580 merendeels protestant werd 
verloren de monniken hun bezit. Vanaf 1638 waren de eilanden lange tijd 
in particulier bezit. Zo bezat de familie Stachouwer het eiland Schier-
monnikoog van 1640 tot 1859 en tot het einde van de Tweede Wereldoorlog 
was de Duitse graaf Von Bernstorff de eigenaar. De overheid heeft het 
eiland sindsdien geconfisqueerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eiland Bosch 
tussen Schiermon-
nikoog en Rottum 
op de kaart van 
Michel Tramenzini 
(Rome) uit 1558 

 
Over het verdwenen eiland Bosch:  
http://www.eiland-bosch.nl/ 
Over de geschiedenis van Rottumeroog:  
http://www.warffum.com/versie2/toerisme/omgeving-warffum/ 
rottumeroog.php 
Meer info over het onderzoek naar de verdronken geschiedenis van de 
Waddeneilanden:  
http://www.waddenzee.nl/index.php?id=1353 
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UIT HET ADMIRALITEITSMUSEUM 
 

G.I.W. Dragt (  
 
 
Mij is gevraagd iets te vertellen over wat voor ‘mijn’ musea of breder gezien 
soortgelijke, Friese musea actueel is afgezien van de evidente zaken als 
openstelling, collectionering, personeelsbeleid en dergelijke. Een soort 
kijkje achter de schermen als het ware.  
Geen probleem dacht ik, want ik heb net met nogal wat moeite voor 
museum 't Fiskershúske en museum het Admiraliteitshuis voor de 
herijking voor het museumregister een boekwerk met vragen (dat 
eufemistisch het herijkings-formulier genoemd wordt) moeten invullen.  
De Nederlandse Museumvereniging (NMV) en de Stichting Landelijk 
Contact van Museumconsulenten (LCM) hebben in 1997 de museum-
registratie in Nederland geïntroduceerd. Gezamenlijk hebben zij een aantal 
basiseisen opgesteld waaraan elk museum, groot of klein, moet voldoen. 
Het beheer van het Museumregister is ondergebracht bij de voor dit doel 
opgerichte Stichting Het Nederlands Museumregister.  
Het doel van die museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en 
verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea, en daarmee het 
verantwoord beheer van het culturele erfgoed. Musea die op of boven de 
minimumstandaard functioneren, worden opgenomen in het Museum-
register. Zij ontvangen dan het Certificaat Geregistreerd Museum, een 
soort keurmerk dus. 
Het museumregister is niet bedoeld om een tweedeling aan te brengen in 
museumland zeiden de oprichters, maar die kans is wel degelijk aanwezig. 
De kans is bepaald niet irreëel dat subsidiegevers geen subsidie geven als je 
het keurmerk niet hebt of dat het Rijksmuseum je dan geen bruiklenen wil 
verstrekken. 
En het probleem is een beetje, dat de je aan alle eisen moet voldoen wil je 
het keurmerk behouden, en dat zijn er nogal wat. In eerste instantie 
hebben 't Fiskershúske en het Admiraliteitshuis het keurmerk wel behaald, 
maar bij de herijking na 5 jaar (voor ons dit jaar dus) moesten alle manco’s 
zijn opgelost. Maar voor een kleine organisatie als de onze is het door 
gebrek aan menskracht en geld vrijwel onmogelijk om alles wat zij vragen 
tiptop in orde te hebben.  
Om een idee te geven: je moet allerlei maatregelen nemen tegen te grote 
uv-straling en licht in je museum en dit aantonen op papier met 
regelmatige controles uitgevoerd door deskundigen. Er moeten roosters 
van schoonmaak zijn voor alle ruimtes inclusief de depots; de lucht- 
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zuiverheid moet in de gaten gehouden worden, allerlei specifieke 
materialen moeten gebruikt worden om de museumobjecten in het depot 
in te bewaren; de luchtvochtigheid moet gecontroleerd worden en indien te 
hoog of te laag moeten er maatregelen genomen worden; er moet een 
calamiteitenplan zijn voor de collectie: welke dingen red je het eerst in 
geval van brand; er moeten regelmatig oefeningen gehouden worden in het 
evacueren van mensen uit het gebouw. Natuurlijk moet er een algemeen 
beleidsplan zijn, maar liefst ook een gedetailleerd collectieplan, met 
aanname – en afstotingsbeleid, 100% registratiegraad (basisgegevens van 
alle duizenden voorwerpen in een databaseprogramma), een documen-
tatie- en publicatiebeleid; een personeelsbeleidsplan met toetsing aan de 
arbowet; een financieel meerjarenplan, jaarplannen en evaluaties van de 
vorige plannen en ga zo maar door. 
Het vergt een boel tijd van de museumdirectie die in kleine musea toch al 
in de regel overbelast is. De positieve kanten zijn er ook: het houdt je 
scherp en het is zeker ook nuttig om allerlei plannen te hebben en zaken 
goed geregeld te hebben. Maar soms lijkt het er op dat ook musea in de 
greep dreigen te komen van de bureaucratie.  
Tot slot noem ik nog een ander project waaraan de musea in de afgelopen 
tijd aan hebben meegedaan: het Museuminventarisatieproject. Op de 
website www.musip.nl staan nu van vrijwel alle musea de collecties in 
hoofdlijnen beschreven. 
 
G.I.W. Dragt 
Directeur-conservator museum het Admiraliteitshuis en museum 't 
Fiskershúske  
 
 
 

PAS OP, EEN FIETSER !! (vervolg) 

 
“Berijders van velocipédes moeten, wanneer zij rij- of voertuigen met een of 
meer paarden bespannen voorbij of van achteren inrijden op een afstand 
van minstens 50 meter op de bermen der wegen zoo lang blijven staan, 
totdat een of ander voorbij is, onder verpligting tevens zich zoo lang aan de 
wegzijde nevens hunne velocipéde te plaatsen, terwijl zij, wanneer zij 
zoodanig bespannen rij- of voertuigen van achteren inrijden, deze niet 
mogen passeren dan na den bestuurders van het voorrijdend rij- of 
voertuig voldoende te hebben gewaarschuwd”. 
(Hoeveel fietsers zouden er toen in Oostdongeradeel zijn gewesst?? 
Bron: SAD, arch. OOD. inv.nr. 256, dd 29-4-1878 
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(KUNST)WEGEN EN (VOET)PADEN IN 
OOSTDONGERADEEL, DEEL 3 (1) 
 

Reinder Tolsma (  
 
En de 76 geregistreerde voetpaden dan? 
Al ver voordat de eerste vijf kunstwegen in 1856 in gebruik werden 
genomen, had de gemeenteraad van Oostdongeradeel al gedebatteerd over 
hoe er met de bestaande voetpaden moest worden omgegaan. De gemeente 
produceerde (in 1852?) een “Staat van publieke voetpaden in de Gemeente 
Oostdongeradeel welker onderhoud door het daarstellen van de ontworpen 
kunstwegen, zoude kunnen worden afgekocht”(2). 
Het betreft een lijst van negen voetpaden waarbij er van één voetpad al 
gezegd wordt: “is thans met vergunning langs den weg”. Bedoeld wordt dat 
het voetpad al niet meer onderhouden wordt en dat het officieel, dus met 
toestemming van de gemeente, over de bestaande kleiweg loopt. Deze 
werkwijze werd meer toegepast, het scheelde immers de onderhoud-
plichtigen veel werk en onkosten. Nog in 1869 gebruikt de gemeente 
dezelfde oplossing als de bewoners van Stiem onder Anjum klagen dat “én 
door den slechten toestand der voetpaden én door dien de kleiweg van 
Stiem naar Anjum voor voetgangers thans niet passabel is, (zij) niet dan 
met veel moeite het dorp kunnen naderen”. De gemeenteraad begrijpt de 
klachten en “met algemene stemmen wordt besloten, langs den 
zoogenaamden Stiemsterweg tot den molen bij Anjum voor rekening der 
Gemeente paaltjes te doen slaan, ten einde aan de bewoners van Stiem de 
gelegenheid te geven den kant des wegs voor voetpad naar en van Anjum te 
gebruiken.” Dit bestaan van een voetpad náást een bestaande (klei)weg is 
nog lang in gebruik geweest. Verschillende zegslieden wisten te vertellen 
dat tot ver in de 20e eeuw dit gebruik bekend was. Het was ook wel logisch 
omdat grote delen van het jaar de kleiwegen onbegaanbaar waren voor 
voetgangers waardoor dezen wel gedwongen werden om de kanten van die 
wegen als voetpad te gebruiken, wilden ze enigszins droog hun weg 
vervolgen. 
Ondertussen betekende een dergelijke handelswijze van de gemeente wel 
dat er langzamerhand voetpaden gingen verdwijnen; het voetpad Stiem – 
Anjum is na 1869 waarschijnlijk snel verdwenen, het in de “Staat” vermelde 
voetpad “langs den weg” was al verdwenen.  
 
Afkoop van onderhoud 
Nog sneller ging het toen de gemeente de mogelijkheid bood aan 
onderhoudplichtigen om het onderhoud aan voetpaden af te kopen.  
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De eerste stap daarbij was logisch omdat het voor de hand lag dat de 
voetpaden die langs de geprojecteerde kunstwegen liepen, konden worden 
afgekocht. In 1852 (3) kreeg een commissie bestaande uit burgemeester De 
With en de heer P. Helder de opdracht om contracten af te sluiten met 
onderhoudplichtigen van de Tichelaarsweg-Zandweg waarvan een gedeelte 
als proefvak begrind zou worden (zie deel 2, bl. 154). Het duurt lang voor 
alles in kannen en kruiken is en pas in 1853 (4) kan de raad kennis nemen 
van het contract dat voor afkoop van het onderhoud aan voetpaden in 
gebruik wordt genomen (en nog heel lang gebruikt is, zelfs de hoogte van 
de genoemde bedragen werd in geen 20 jaar aangepast) 
“De ondergetekenden, Eigenaars van ongebouwde Eigendommen, be-
zwaard met voetpad, verbinden zich bij deze jegens het Gemeente Bestuur 
van Oostdongeradeel, om, ingeval hunne genoemde eigendommen door 
bepuining of begrinding van Wegen, in genoemde Gemeente, voortdurend 
van voetpad worden ontheven, voor dien ontheffing, binnen zes maanden, 
na het deswege te nemen besluit, te zullen betalen, per strekkende El (5) 
lengte, voor zooverre het pad loopt langs het land, twintig cents en schuins 
over het land dertig cents. Zullende de vernietiging van bedoelde paden 
niet vroeger geschieden, dan nadat de daargestelde puin of grindwegen 
voor de passagie zijn opengesteld”. 
Door het aanleggen van kunstwegen waren daarmee de eerste negen 
voetpaden rechtstreeks opgeheven, spoedig zouden er meer volgen want 
nadat de wegen klaar waren, maakte de gemeente, als tweede stap, een 
lijst van voetpaden “welke door de daarstelling der kunstwegen in de 
Gemeente zouden kunnen worden opgeheven”. Aan de lijst mankeert nog 
het een en ander en daarom krijgen de raadsleden de opdracht om, “ieder 
voor het dorp zijner inwoning”, te bekijken welke voetpaden in aanmerking 
komen en tevens welke “houten, steigers en omstappen” kunnen 
verdwijnen en welke onderhoudsplichtigen daarbij betrokken zijn (6). 
Intussen houdt de gemeente nog steeds toezicht op de staat van onderhoud 
van de overgebleven voetpaden en in 1860 is men daarover slecht te 
spreken want bij schouwing bleek dat vooral de voetpaden “voor 
greidlanden loopende, in eene slechten toestand verkeeren en op verre na 
niet kunnen beantwoorden aan de vereischten bij het reglement voor-
geschreven”(7). Hoewel de gemeenteraad begrip heeft voor de onder-
houdplichtigen, vooral voor de huurders onder hen, die hoge kosten 
moeten maken om geschikte leem van elders te halen of om het pad van 
steen te maken, blijft de raad vasthouden aan het reglement en de daarbij 
gemaakte (straf)bepalingen. 
Het lijkt de aanleiding voor de derde stap in de opheffing van voetpaden. 
Er komen namelijk steeds meer aanvragen van particulieren/onderhouds-
plichtigen bij de gemeente binnen met de vraag of een bepaald voetpad kan  
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worden opgeheven of over een kunstweg worden gelegd. Als voorbeeld 
diene de aanvraag van Y.O. Viersen (8) en anderen die vragen of het pad, 
“loopende vanaf Lieuwe Minnes Sijtsma tot nabij de Lioessenser Opvaart 
als publiek voetpad moge worden opgeheven, zijnde de adressanten vol-
gaarne genegen zich voor die opheffing eene billijke geldelijke opoffering te 
getroosten”. (Waarschijnlijk wordt met dit pad de hedendaagse Ridweg 
bedoeld, RT) 
De raad gaat vrijwel direct akkoord “in aanmerking genomen dat door den 
aanleg des kunstwegs van Anjum over Morra naar Lioessens genoemd 
voetpad voor het algemeen belang niet meer noodzakelijk is en als 
zoodanig ongehinderd gemist zal kunnen worden”.  
De afkoop wordt vastgesteld op 15 cent per strekkende meter en 20 cents 
“schuinsch over het land. Voor een gewoon ganghout over de sloot f 1,50 en 
voor eenen daarbij behoorenden steiger of voor eenen omstap eveneens       
f 1,50”. 
Als tweede voorbeeld de aanvraag van Rienk Schregardus, winkelier te 
Aalsum en Wed. Eelze Kingma, landbouwersche onder Metslawier, die 
verzoeken “om het voetpad, thans loopende langs hunne erven, in de 
nabijheid der Aalzumerpoort te Dockum, te mogen verleggen op den 
Algemeenen rijdweg aldaar en zulks op dezelfde wijze en onder gelijke 
verpligting als onlangs, ten aanzien van de verlegging van een voetpad door 
P.K. Wijngaarden, heeft plaats gevonden”(9). 
Ook dit voetpad wordt door de raad niet meer noodzakelijk geacht voor 
publiek gebruik en het verzoek wordt toegestaan onder de intussen 
bekende voorwaarden. 
 
Zoeken naar een definitieve oplossing 
Zo rond 1865 komt er verandering in de gevolgde gang van zaken. Bij een 
verzoek van J.J. Holwerda CS te Niawier om te worden ontslagen van het 
onderhoud van “de til of barten liggende over de Niawierstervaart in den 
weg, loopende van Niawier voorbij het Klooster Sion in de richting van 
Bollingwier” beroepen de aanvragers zich op een uitspraak van de Hoge 
Raad. De gemeente gaat zomaar niet akkoord en overweegt: 
“dat dit verzoek door de adressanten is ingediend ten gevolge de onlangs 
meer algemeen bekend geworden uitspraak van den Hogen Raad der 
Nederlanden, dd 24 nov. 1864 
dat het nemen van een besluit ten opzigte van evenbedoeld verzoek in het 
naauwste verband staat met de tot dusverre algemeen erkende verpligting 
tot onderhoud door particulieren van voor publiek gebruik bestemde 
wegen, voetpaden, bruggen enz. 
dat bij deze Vergadering (= de gemeenteraad) de overtuiging niet bestaat 
dat de vorenaangehaalde uitspraak van den Hogen Raad kan geacht  
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worden ook van toepassing te zijn op het onderhoud van een til, als 
waarvan adressanten verzoeken te worden ontheven”(10). 
Het verzoek wordt daarom aangehouden tot rechtskundig advies is 
ingewonnen bij Mr. J.W. Tromp, Rijksadvocaat en Mr. J. Telting, Advocaat 
bij het Prov. Gerechtshof van Friesland. Het advies van deze heren laat 
echter op zich wachten en intussen gaan de aanvragen gewoon door: 
- afkoop hout en steiger over de Anjumer Opvaart voor f 10,- (11) 
- afkoop langhouten onder Morra, over de Morstervaart in het pad Morra – 
Lioessens en in het pad Klooster Weerd – Morra (het laatste verzoek wordt 
afgewezen “op grond dat, hoewel het voetpad met dat ganghout in 
verbinding staande, niet meer voor de publieke dienst noodzakelijk werd 
geoordeeld, deze vergadering echter van meening was, dat ten opzigte van 
het hooghout opgemeld, regten van derden bestonden, welke onverlet en in 
haar geheel moesten worden gelaten”). 
De gemeente komt steeds meer in de problemen en die spitsen zich vooral 
toe op het feit of er in de “betrekkelijke acte van eigendomsverkrijging” ook 
staat dat er een verplichting tot onderhoud op de betreffende percelen rust. 
Als dat het geval is, ligt de zaak duidelijk, zo niet dan wordt geadviseerd om 
met de onderhoudsplichtigen een contract af te sluiten over de te volgen 
werkwijze bij het onderhoud van het pad. Het betekent ook dat de 
gemeente eigenlijk een lijst nodig heeft van alle voetpaden die niet kunnen 
worden gemist voor publiek gebruik.  
De zaak sleept zich voort en in vrijwel elke raadsvergadering komen de 
voetpaden en het onderhoud ervan aan de orde. Klachten over de 
bouwvalligheid van een hooghout te Aalsum en de weigering van 
onderhoudplichtigen om, ondanks opdracht van de burgemeester daartoe, 
het hooghout te herstellen brengen de zaak tot een climax. Raadslid Pieter 
Helder krijgt de opdracht om zich in deze materie te verdiepen en in een 
uitvoerige redevoering (12) doet hij verslag van zijn bevindingen. 
Helder legt uit dat het probleem zit in het feit dat de Provincie de 
reglementen betreffende het onderhoud door particulieren van openbare 
wegen en voetpaden, heeft ingetrokken. De vraag is nu of de gemeentelijke 
verordeningen daaromtrent, die immers op de Provinciale berusten, ook 
zijn vervallen. Naar zijn mening is dit niet het geval en daarom beveelt hij 
aan om een strafproces tegen de onderhoudplichtigen te beginnen en 
tevens de leggers te herzien want daarin is de gemeente duidelijk in 
gebreke gebleven (13). Hij merkt verder op dat de gemeente zich de 
voetpaden niet kan toeëigenen maar bij misstanden de onderhoud-
plichtigen wel tot het nodige onderhoud kan verplichten. Daarna volgt een 
lang verslag van een identiek proces dat door de gemeente Arnhem tegen 
de provincie Gelderland is gevoerd. 
De andere raadsleden gaan niet direct akkoord met de voorstellen van  
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Helder en er wordt besloten om nader advies in te winnen bij S.M.S. 
Modderman, rijksadvocaat te Groningen. Deze moet op drie vragen 
antwoord geven (tussen haakjes zijn antwoord, 14): 
1. Of, ná intrekking van de Provinciale grondslagen, ook de plaatselijke 
verordeningen zijn vervallen en of de gemeente nieuwe bepalingen daar 
omtrent mag maken 
(de openbare voetpaden behoren tot de gemeentelijke huishouding, de 
provincie hield slechts toezicht, nu de Provincie is teruggetreden, is de 
gemeente weer bevoegd en mag de oude reglementen handhaven of nieuwe 
maken) 
2. Kan het onderhoud van publieke voetpaden op particulieren worden 
gelegd? 
(gemeente moet de in eigendom zijnde voetpaden zelf onderhouden, maar 
kan particulieren verplichten tot onderhoud als lijsten en leggers bewijzen 
dat reeds lang onderhoudplichtigen feitelijk onderhoud pleegden) 
3. Kan, als gemeente het onderhoud van voetpaden die over particuliere 
grond lopen overneemt, de toegang door deze worden afgesloten? 
(voetpaden zijn sedert reeks van jaren in openbare dienst, eigenaren 
gedoogden dit, gemeente oefende toezicht uit, dus zijn het buurtwegen in 
de zin der wet en daarom gevrijwaard tegen opheffing en afsluiting. 
Algemeen gebruik is voldoende bewijs) 
Uitvoerig overleg maakt duidelijk dat er twee mogelijkheden zijn: 
òf de gemeente neemt de voetpaden over (tegen welke kosten?) 
óf de onderhoudplichtigen worden “als van ouds tot het doen der noodige 
herstellingen in regten” aangesproken. 
De meningen zijn (alweer) verdeeld en er zal nog eens advies worden 
gevraagd, nu aan een rechtsgeleerde uit Friesland, Mr. T. van Hettinga 
Tromp. Bespreking van diens advies laat bijna jaar op zich wachten en 
intussen is het de gemeente wel duidelijk dat er in de afspraken die er met 
particulieren over het overnemen van het onderhoud van voetpaden steeds 
de zin “onder voorwaarde, dat de onderhoudplichtigen als van ouds het pad 
moeten dulden” moet worden opgenomen. 
Als het advies van Mr. Tromp binnenkomt blijkt dat deze het helemaal niet 
eens is met Mr. Modderman. Op dezelfde vragen luidt nu het advies (15): 
1. alleen het onderhoud van gemeentelijke eigendommen wordt in art. 231 
geregeld, provinciale regelingen vervallen, dus ook daarop gebaseerde 
gemeentelijke, geen nieuwe bepalingen mogelijk via art. 179 
2. opleggen onderhoudsplicht openbare voetpaden aan particulieren is 
eigenlijk opleggen belasting en daarvoor is goedkeuring nodig bij de Kroon, 
vrijwel onmogelijk om toestemming te krijgen: enkelen dragen immers de 
last voor hetgeen tot algemene dienst dient 
3. alleen als een voetpad, over particuliere grond lopend, bewezen kan  
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worden als openbaar voetpad, dan is geen afsluiting mogelijk, maar “alleen 
wanneer er een legger is van reeds overoud bestaande paden voor den 
publieken dienst bestemd”, krijgt de gemeente geen problemen. 
Dat laatste punt is voor de gemeente van groot belang omdat er, zoals 
boven betoogt, geen leggers van voetpaden zijn, alleen lijsten, slechts een 
enkel voetpad bevindt zich op de legger (der wegen). 
Het advies van Mr. Tromp luidt tenslotte: 
* neem alleen de voor publiek gebruik gewenste voetpaden over; 
* stel daarvoor een gebod op belemmering in; 
* draag het toezicht op aan B&W. 
 
Een rest blijft over 
Vooruitlopend op de bespreking van het advies van Mr. Tromp heeft B&W 
al een voorstel geformuleerd om “geene andere voetpaden voor de publieke 
dienst te bestemmen dan  
dat tusschen Metslawier en Niawier 
dat loopende van Morra naar den kunstweg bij de huizinge van E.F. Botma 
dat loopende van Aalzum naar de Hantumer Uitburen”(16). 
De motivatie hierbij is dat er op deze manier weinig kosten worden 
gemaakt, dat de deskundigen elkaar tegenspreken en dat er eerst duidelijk-
heid moet komen over de rechtsgeldigheid van de lijsten en leggers.  
Hierover ontstaat groot tumult, blijkt uit het raadsverslag, want de heren 
vinden deze drie voetpaden veel te weinig. Gemakkelijk kunnen ze deze 
drie aanvullen met andere, waarbij blijkt dat enig chauvinisme hen niet 
vreemd is: voetpaden in het eigen dorp van het raadslid zijn ineens ook 
“van algemeen belang”! 
De raad komt er weer eens niet uit en de zaak sleept zich voort. Ingediende 
aanvragen wordt niet over besloten behalve het voetpad tussen Nieuwe 
Zijlen en Engwierum dat niet meer voor de publieke dienst wordt bestemd 
omdat er voldoende andere mogelijkheden zijn (trekweg en kunstweg) (17). 
Voor twee voetpaden te Ee (de Grote Schapeweg naar Oostrum en de 
Kleine Schapeweg naar de trekweg) komt er wel een oplossing omdat na 
overleg met de onderhoudplichtigen wordt besloten dat de gemeente de 15 
houten en steigers zal vernieuwen (kosten f 60,-) en daarna in onderhoud 
overnemen op voorwaarde dat onderhoudplichtigen jaarlijks f 5,- zullen 
betalen. Dit blijkt 8 % van de kosten te bedragen en voortaan zal dat als 
beginsel bij het overnemen van voetpaden gelden: 
áls er wordt overgenomen dán moeten belanghebbenden (dit kunnen ook 
anderen dan onderhoudplichtigen zijn!) jaarlijks 8% van de kosten betalen. 
Het is echter wachten op een belangrijke lijst met daarop voetpaden welke 
bestemd moeten blijven voor de publieke dienst en daarom moeten worden 
overgenomen van particulieren en welke voetpaden niet meer van  
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algemeen belang worden geacht en daarom wel kunnen worden opgeheven. 
 
De lijst van 1877 
Deze lijst kan beschouwd worden als vierde stap in het opheffen van de 
voetpaden na het totstandkomen van de kunstwegen in Oostdongeradeel in 
het laatste deel van de 19e eeuw. Er bestaan meerdere versies van (18) en 
niet altijd is duidelijk welke de definitieve is. Toch is er een goed beeld van 
het verdwijnen van voetpaden uit te halen als de lijst wordt vergeleken met 
die van 1808-1858. Dat is geprobeerd in onderstaande tabel weer te geven. 

     

Dorpen: 1808 1858 1877 

  RV KV BL AW VS BL 

Aalsum 6  2 4 6 2 2 

Anjum 11  1 10 2 1 1 

Ee 12 1 4 7 5 3 1 

Engwierum 7 1 3 3 3 2 1 

Jouswier 2  1 1 3 0 0 

Lioessens 6   6 3 0 0 

Metslawier 5  2 3 2 1 0 

Morra 6  1 5 5 1 0 

Niawier 4  3 1 2 0 0 

Oosternijkerk 7 1 3 3 2 1 0 

Oostrum 4 1  3 3 1 0 

Paesens 4  1 3 4 1 1 

Wetsens 2   2 3 1 1 

Totalen: 76 4 21 51 43 14 7 
Verklaring: 
RV = pad is  reeds vervallen 
KV = pad kan vervallen 
BL   = pad moet blijven 
AW = nog aanwezig in 1877 
VS =  voorstel gemeente  
 
Een aantal zaken vallen op bij vergelijking van de drie lijsten. Zo heeft men 
zich niet gehouden aan het aantal voetpaden dat in 1858 kon blijven, 
slechts in 3 dorpen is dat wel gebeurd. In 5 dorpen waren er in 1877 méér 
voetpaden dan in 1858 en in 5 dorpen waren er mínder. Daarbij valt vooral  
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de grote teruggang in het dorp Anjum op: van de 10 die er mochten blijven 
zijn er 20 jaar later maar 2 meer over! 
Daarnaast valt op dat van de 14 voetpaden die op voorstel van de gemeente 
architect in 1877 door de gemeente zouden worden overgenomen, er 
uiteindelijk maar de helft door de raad werd geaccepteerd. De beraad-
slaging hierover vond plaats op 7 feb. 1878 (nadat het bestaan van de lijst al 
op 21 dec. 1877 bekend was gemaakt en de raad een commissie benoemde 
om de lijst van het nodige commentaar te voorzien). De raadsleden gaan 
unaniem akkoord met het voorstel van de commissie en dat er de hand aan 
wordt gehouden blijkt in november 1878 als bewoners van Hiaure en 
Betterwird klagen over het voetpad Hiaure-Dokkum en de raad de klagers 
verwijst naar de onderhoudplichtigen: de raad acht zich alleen bevoegd om 
de 7 overgenomen voetpaden in goede staat te houden, voor andere paden 
moeten onderhoudplichtigen en belanghebbenden zelf maar zorgen! 
 
De zeven (officiële) laatste voetpaden 
Tot slot worden de 7 overgebleven voetpaden te gelocaliseerd met behulp 
van de beschrijvingen uit 1877 en de kaart van Wopke Eekhoof uit 1855. 
Omdat ze te ver uitelkaar liggen is het onmogelijk om ze op een kaart aan te 
geven. Dat is alleen gedaan in het geval Aalsum waar twee (aansluitende) 
paden liggen. 

 
1. Aalsum. Vanaf het 
hooghout (waar rond 
1870 zoveel rumoer 
om was) over de 
Aalsumervaart naar 
het zet over de oude 
Paesens en naar de 
kunstweg Dokkum-
Hantum of de Mieden 
in. 
2. Aalsum. Vanaf het 
hooghout de andere 
kant op naar de kerk 
en om het kerkhof 
heen naar de straat-
weg.  
 

3. Anjum. Vanaf de Schanzerweg langs de boerderijen aan de Oude Dijk. 
4. Ee. Het opad beginnende bij de Grote Schapeweg en lopende naar “t 
Hoog” een boerderij aan de trekweg. 
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5. Engwierum. Het pad vanuit het dorp dat via Donia aansluit op de 
Vellingsweg. 
6. Paesens. Het pad vanuit het dorp langs de boerderijen aan de Oude Dijk. 
Dit pad sluit aan bij het pad vanuit Anjum. 
7. Wetsens. Het pad vanaf de Balstienpleats (nu Meile Terpstra) lopende 
langs de begraafplaats naar de school. 
Al deze voetpaden staan op de kaart van Eekhoff uit 1855 aangegeven en 
zijn daarom gemakkelijk terug te vinden. Het valt op dat bijna alle 
voetpaden die in ere bleven, veel gebruikt werden door schoolkinderen, in 
de beschrijvingen staat dat er veelal expliciet bij. Het werd gebruikt als 
motivatie om het pad door gemeente te laten onderhouden omdat anders 
de kinderen zouden moeten omlopen (en daarom des te eerder van school 
weg konden blijven, er was al zoveel schoolverzuim in die tijd). 
 
De vijfde en laatste stap moet bestaan uit het ook laten verdwijnen van 
de laatste zeven voetpaden in Oostdongeradeel. Dat is echter zo geleidelijk 
gegaan en over een lange periode uitgestrekt dat het buiten het bestek van 
dit onderzoek is gebleven.  
Aangenomen moet worden dat van de voetpaden die in 1877 niet door de 
gemeente in onderhoud werden overgenomen, er vele nog jarenlang in 
gebruik zijn gebleven. Klachten daarover konden niet meer bij de gemeente 
worden neergelegd en onderhoudplichtigen of belanghebbenden moesten 
zelf zorgen voor de instandhouding. 
Dat dat gebeurd is, bewijst een kwestie in 1923 (18). In Ezumazijl ontstaat 
groot ophef omdat besloten is om een nieuwe vaart om dat dorp heen aan 
te leggen, richting Oostmahorn. Deze nieuwe vaart zou een oud en veel 
gebruikt voetpad tussen het dorp Ezumazijl en de weg bij Munnikhuis 
doorsnijden, voetgangers zouden daardoor helemaal om moeten lopen over 
de (hedendaagse) Munnikhuisterweg en Sylsterwei. Alle ophef en 
ingediende verzoekschriften mochten de inwoners van Ezumazijl niet 
baten, de nieuwe vaart kwam er en weer een oud voetpad was verdwenen. 
 
Besluit 
Jarenlang is er na het verdwijnen van de voetpaden (officieel) niet meer 
over gesproken maar dat ze niet vergeten zijn, bewijst het Project 
Historische Voetpaden waarover in De Sneuper 79 werd geschreven. Vele 
voetpaden worden weer in ere hersteld en kunnen zo weer gebruikt worden 
door hedendaagse wandelaars. In De Sneuper 79 stond een voorbeeld van 
zo’n hersteld voetpad, het Kerkenpad tussen Wierum en Lioessens. Een 
ander voorbeeld is het Fiskwivepaad waarover eens de vrouwen van de 
Paesemer vissers met manden vol vis liepen om die in de stad Dokkum te 
verkopen. In 2005 werd het eerste deel van dit pad hersteld. 
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Een stuk van dit pad, 
vlakbij Tiltsjebuorren 
slingert zich prachtig 
als boerenreed langs 
de Oude Paesens. 
Rechts het bordje 
Historische Voet-
paden, u bent welkom 
maar houdt u aan de 
regels want u loopt 
geregeld over particu-
liere grond!! 
 
 
 

 

Noten: 
1. De eerste twee delen van deze serie verschenen in De Sneuper 75 (juni 2005) en 
De Sneuper 76 (sept. 2005). Door plaatsgebrek en andere drukte van de schrijver 
wordt eerst nu deel 3 geplaatst. 
2. SAD (Streekarchivariaat Dongeradeel), arch. Oostdongeradeel, inv.nr. 1212 
3. SAD, arch. OOD, Notulen Gemeenteraad 244, dd 8-4-1852 
4. Idem, dd 15-2-1853 
5. Bij KB van 21 Augustus 1816 werd de el (voorheen 0,688 m) gesteld op de lengte 
van 1 meter. Als nadien de el werd gebruikt, bedoelde men de meter. Dit gebruik 
heeft heel lang stand gehouden, nog in de 20e eeuw gebruikte de manufacturier een 
“jellenstôk” van, inderdaad, 1 m lang! 
6. SAD, arch. OOD, inv. 246, dd 12-8-1856 
7. SAD, arch. OOD, inv. 248, dd 3-12-1860 
8. Idem, dd 17-10-1862 
9. Idem, dd 14-4-1864 
10. SAD, arch. OOD, inv. 249, dd 28-3-1865 en 9-6-1865 
11. Idem dd 10-8-1865 Anjum, dd 18-6-1867, 10-3-1868, 9-4-1868 en 12-4-1870 
Morra betreffend 
12. SAD, arch. OOD, inv. 253, dd 17-8-1874 
13. Zoals in deel 1 vermeld is er een register (SAD, arch. Oostd., inv. nr. 1200) van 
Houten, Steigers en Omstappen in Oostdongeradeel, opgemaakt in 1808, 
vernieuwd in 1858. Van een vijfjaarlijkse herziening, zoals door de Provincie 
verplicht gesteld was, is in het archief niets terug te vinden, volgens de woorden van 
Helder is dit ook niet gebeurd. 
14. SAD, arch. OOD, inv. 253, dd 17-12-1874 
15. SAD, arch. OOD, inv. 254, dd 21-10-1875 (het advies zelf is van 26 juli 1875) 
16. Idem dd 7-9-1875 
17. SAD, arch. OOD, inv. 255, dd 3-4-1877 
18. SAD, arch. OOD, inv. 1213 
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EEN NAAM IS EEN NAAM..... (deel 4) 
 
Eimert Smits (  

 
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 1870-1880. Het 
tussen haakjes staande is het boek en bladzijde nummer van de betreffende 
periode. Reacties hierop kunnen gestuurd worden naar de redactie. 
 
AALDERSON (A141), Margje * Steenwijk 21-11-1840, X Jozef Wigersma, 
*Leeuwarden 07-03-1843, bakker, 04-05-1872 van Harlingen, woonden 
Achterstraat C138. 
AALFS (B108), Antje *Bedum 09-01-1852, modiste, komt 21-06-1870 van 
Groningen en 23-10-1873 naar Bedum, woonde aan de Kleine Breedstraat 
A101. 
AARTS (D59), Hermanus *Leeuwarden 05-09-1820, zeilmakker, overleden 
Dokkum 12-08-1877, X Booitzen de Groot, * Metslawier 02-08-1821, 
woonden aan de Dijk D55. 
ALVES (B83), Aaltje *Stiens 17-01-1830, X Gerardus Metz, *Groningen 18-12-
1816, boendermaker, woonden aan de Hoogstraat A78. 
ANDEL van (A56), Johanna Cornelia *Andel 15-01-1830, zij gaat als weduwe 
20-08-1874 naar Kampen, X Albert Fredrik Kok, *Dwingelo 21-10-1829 en 
overl. Dokkum 16-05-1874, chr. geref. predikant, ze woonden aan de 
Fetzestraat A54. 
ASMAN (B144), Hendrik *Delft 08-80-1868, agent van politie, X Hendrika 
Ketzer, *Leeuwarden 30-09-1830, komen 22-03-1870 van Groningen, 
woonden aan de Oostersingel B135. 
AUWEN (A163), Hendrika *Vrouwbuurt 14-11-1828 en overleden Dokkum 
02-10-1872, X Sijbrand Steeringa *Dokkum 07-06-1825, pottebakker, 
woonden in de Boterstraat A158. 
BAKKELOO (D100), Stijntje *Leeuwarden 01-06-1838, X Pier Vink *Aalsum 
05-04-1848, smid, komen 18-02-1876 van Leeuwarden. 
BALKE (B225), Mageretha Judith *Elburg 10-02-1858, X Roelof 
Brandenburg * Oude Schoot 12-08-1848, hoofdonderwijzer, komen 01-10-
1879 van Elburg. Ze woonden in de Kleine Oosterstraat B119. 
BALSTER (C270), Cornelis van Lessen *Pruisen 19-10-1798, kussentje 
bakker, X Anna Elisabeth van der Zee, * Dronrijp 05-06-1809, zij gaat 05-12- 
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1880 naar Franeker, ze woonden aan de Veemarkt A258. 
BALT (B51), Elisabeth *Leeuwarden 18-01-1839, armmoeder, X Johannes 
Rappé, *Leeuwarden 28-08-1839, armvader en drukkersknecht, komen 22-
09-1877 van Leeuwarden. Ze woonden aan de Lange Oosterstraat B46. 
BAR(R)IJ (B81), Hubert *Pruisen 28-03-1847, koopman, woonde aan de 
Hoogstraat B76. 
BEELING (B129), Pietje *Leeuwarden 16-09-1856, dienstbode, komt 15-11-
1875 van Dantumadeel en gaat 18-01-1877 naar Sneek, woonde Kleine 
Oosterstraat B119. 
BEETES (D126), Geertje *Kollum 30-10-1846, dienstmeid, gaat 10-11-1870 
naar Kollumerland, woonde aan de Steenendam D123. 
BEI van der (A57), Siebrigje *Akkerwoude 02-11-1808, X Klaas Vellinga, 
*Dokkum 28-08-1797, wieldraayer, overleden Dokkum 24-05-1875, chr. 
geref., woonden in de Gasthuistraat A55. 
BEITSCHAT (C119), Pieter *Aalsum 23-04-1846, schippersknecht, X Jacobje 
de Vries, * Dokkum 02-06-1843, ze woonden in de Koekebakkerssteeg C109. 
BEITSCHAT (D238), Hylke *Dokkum 15-10-1811, weduwnaar, werkman, 
overl. Dokkum 10-10-1879, woonde Harlingersteeg D226. 
BEKHUIS (D137), Anna Geertruida *Leeuwarden 27-02-1836, weduwe van B. 
Woltring, RK, winkeliersche, woonde Keppelstraat D163. 
BEWIE (BEVI) (C193), Sophia *Dokkum 25-06-1824, X Jacobus Muller 
(Mulder), * Dokkum 25-06-1825, tabakkerversknecht, woonden aan de 
Lageweg C177. 
BEIJ van der (C1), Leentje *Kollum 16-05-1812, X Anne Schelwald, * Dokkum 
09-09-1818, overleden Dokkum 22-01-1870, politieagent, woonden aan de 
Hoogstraat C2. 
BEIJER (B51), Catharina Cornelia *Amsterdam 04-11-1840, armmoeder, X 
Gerrit Hendrik Adolf Vetter, * Hoogewoud (NH) 04-04-1839, armvader, 
komen 05-12-1870 van Oostdongeradeel en gaan 15-05-1872 naar 
Leeuwarden, ze woonden in het armhuis aan de Lange Oosterstraat B46. 
BIELAND (C30), Dieuwke Doedes *Aalsum 16-08-1838, dienstbode, komt 
27-05-1872 van Leeuwarden en gaat 09-07-1873 naar Anjum, woonde aan de 
Zuupmarkt C30. 
BIKBERGEN (B3), Anne *Lekkum 30-04-1853, hulponderwijzer, komt 19-
06-1873 van Blija en gaat 10-02-1874 naar Leeuwarden, woonde aan de 
Halvemaanspoort B3. 
BINDERVOET (D107), Mauritz *Groningen 29-05-1857, leerling, komt 03-
09-1870 van Zuidhorn en gaat 30-08-1875 naar Leiden, woonde aan de 
Keppelstraat D107. 
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