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Reinder Tolsma (reinder.tolsma@home.nl) 
 
Nummer 83 van ons verenigingsblad zit weer boordevol artikelen van leden 
van onze Historische Vereniging. Het is een nummer geworden van de 
vervolgseries. Steeds vaker worden artikelen aangeboden die eigenlijk te 
groot zijn om in één nummer te plaatsen, aangezien de redactie als leidraad 
heeft aangenomen dat een artikel niet langer mag zijn dan 6 tot 8 
bladzijden. Deze restrictie is bedoeld om zoveel mogelijk variatie in het 
blad te krijgen. Immers, niet elk artikel is voor iedereen even interessant, 
vandaar de nodige variatie. 
De "molens van Dongeradeel" van Warner Banga zullen in elk nummer van 
het molenjaar 2007 in De Sneuper terug te vinden zijn en de serie van Piet 
de Haan over de "Rij- vaar en voertuigen" heeft ook nog enkele gemeenten 
te gaan. De deelnemers aan de Tiendaagse Veldtocht, van wijlen J.A. 
Paasman, krijgen ook nog twee vervolgartikelen. 
Bijzonder in dit nummer is dat een bijdrage van ons lid Rosier, over een 
letterlap in de familie, door Loes Schurer van het Admiraliteitsmuseum is 
aangegrepen om wat dieper in te gaan op het verschijnsel letterlap en wel 
aan de hand van voorbeelden uit het Admiraliteitsmuseum. 
Speciale aandacht vragen wij voor het artikel van Klaes Sierksma over de 
Liudgeriden. Sierksma is op 21 maart van dit jaar op 88-jarige leeftijd 
overleden en de familie heeft toestemming gegeven om dit artikel alsnog te 
plaatsen. Het is een bijzonder artikel want het is net alsof Sierskma nog één 
keer duidelijk wil maken waar volgens hem de familie van Liudger vandaan 
komt. Hij pleit ook voor de plaatsing van een plaquette aan de muur van de 
kerk van Ee of Engwierum om deze herinnering voor eenieder levend te 
houden. Toepasselijk is tevens dat hij het artikel in het Fries geschreven 
heeft; niet voor niets schreef hij zijn voornaam "Klaes" steeds op de oud-
Friese manier. Dit artikel opent ons blad. 
De redactie heeft afscheid genomen van Henk Aartsma als redactielid: 
Henk is nu lid van het bestuur geworden. De redactie dankt hem vanaf deze 
plek voor het werk dat hij sinds 1992 voor het blad gedaan heeft: 61 
nummers lang! We hopen dat hij ook als bestuurslid veel voor het blad kan 
betekenen. 
Met de opmerking "blijf kopij insturen" besluit ik dit voorwoord, wens ik u 
veel leesplezier en hoop ik dat uw onderzoekingen nog veel stof voor ons 
blad zullen opleveren. 
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BESTUURLIJK 
Nico W.J. Speelman 
Eigenlijk past het niet meer dat mijn naam nog staat onder dat kopje 
"bestuurlijk". Want immers, op het moment dat ik dit schrijf, ben ik geen 
bestuurslid en voorzitter meer. Maar laat het maar zo, gezien dat dit mijn 
laatste geschreven bestuurswoorden zijn voor alle lezers. Wie aanwezig 
waren op de jaarvergadering van 12 mei j.l. (zie elders het verslag van deze 
vergadering) hoorden mij mijn laatste voorzitterswoorden spreken, van alle 
andere leden neem ik nu afscheid op papier. 
Het is plezierig dat ik op de jaarvergadering kon melden dat onze 
vereniging een levende vereniging is. We hebben veel actieve leden, allerlei 
groepjes zijn actief met diverse onderwerpen, we hebben een voortreffelijke 
redactie en een niet minder voortreffelijke webmaster, we laten regelmatig 
van ons horen, de vergaderingen gaan meestal gepaard met een 
interessante excursie of een boeiende lezing en vooral ook: we merken dat 
onze vereniging bekend is, we stáán er als club. In Dokkum vullen wij een 
prima plaats in naast de stichting Oud Dockum en de stichting Historia 
Doccumensis. Elk van deze drie heeft een eigen taak en positie, maar 
gedrieën zijn wij zinvol bezig op het gebied van geschiedenis in brede zin. 
Na een financiële interimperiode heeft Jan de Jager als de nieuwe 
penningmeester de cijfers en het geld al weer bijna helemaal op orde en op 
de vergadering bleek dat het jaar 2006 in financiële zin goed kon worden 
afgesloten. De groei van de vereniging maakt het overigens noodzakelijk 
dat we ook "strenger" gaan worden t.o.v. wanbetalers (zie de opmerkingen 
van de penningmeester bij het Ledennieuws).  
De PR is bij het nieuwe bestuurslid Henk Aartsma in goede handen (met 
veel dank voor zijn goede werk daar zagen we hem vertrekken als 
redactielid) en het voorzitterschap is nu overgedragen aan Jan Walda. Ook 
dat belooft goeds, want hij is een man met veel bestuurlijke ervaring en een 
echt "historisch hart" ! 
Allemaal ontwikkelingen die mij met een gerust hart na 7 jaar de 
voorzittershamer deden overdragen. Dat voorzitterschap was niet moeilijk 
omdat de verenigingsleden zelf, de redactie en de andere bestuursleden 
actief en capabel zijn en waren. Iedereen die het mij makkelijk maakte wil 
ik daarvoor bedanken. Ik waardeer ook zeer het afscheidscadeau en de 
warme woorden die ik meekreeg bij mijn afscheid als voorzitter. De 
toekomst van de Historische Vereniging Noordoost Friesland zal beslist 
goed zijn en ik verwacht dat we veel positieve reacties zullen krijgen op ons 
jubileumboek van het volgende jaar. Dat boek en een extra mooie Sneuper-
uitgave vanwege ons 20-jarig bestaan worden hoogtepunten en ik zal dat 
graag, nu als gewoon lid, meemaken. Ik wens onze vereniging alle goeds 
toe! 
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In stikje famyljeûndersiik út de midsieuwen 

INGWIERRUM EN OMKRITEN 
Oarsprongskrite fan de Eadingers 

(“Liudgeriden”) 
 

Klaes Sierksma * 
 
Yn de Leeuwarder Courant fan 1907, 13 desimber lêst men: 
”WIERUM, 13 Dec. Deze week kreeg onze woonplaats bezoek van een 
geestelijke uit Westphalen, die een onderzoek wilde instellen naar de juiste 
plek waar en het jaar waarin Liudger of Ludgerus, de bekende bisschop van 
omstreeks 800, geboren werd. Veel resultaten, ten minste positieve, 
leverde dit niet op. Een koopman in manufacturen, toevallig alhier, diende 
voor tolk.“ 
Nei alle gedachten wie de geastlike dr. Rudolph Kötschke, dy’t yn 1906 
publisearre oer kleastereigendom yn de Nederlânnen, en yn it bysûnder oer 
eigendommen dy’t yn de Fryske Waadregio tusken de Sudersé en de 
Iemsmûning tahearden oan de Liudgerusabdij yn Werden (no: Essen-
Werden) (1). En de “koopman in manufacturen” sil in lapkepoep west 
hawwe, faaks wol de Dokkumer H.F.G. Demes (*1864, 4de generaasje nei ‘t 
yn 1798 in Demes fan Stadtlohn him yn Dokkum fêstige hie), dy ‘t de 
Dokkumer Vlaggen Centrale fundearre hat, en dy’t him ek moai wat ynset 
hat (1925) foar it Bonifatiuspark mei “de Bron” (2).  
Kötschke lykwols wie der net yn slagge om it iene of it oare oer Liudger te 
finen; yn syn lettere publikaasjes neamde hy Wierum net mear, mar 
lokalisearre it doarp tusken Naarden en Muiden, dat dan by it hjoed-
deistige doarp Muider Berg wêze koe. Hy wie it net iens mei W. Diekamp, 
dy’t “Werthina” (dat yn in Libbensbeskriuwing (VITA) fan Liudger as 
berteplak neamd wurdt) identifisearre (3) mei “Wierum, südöstlich von 
Krassum, in Westfriesland”, dat op ’e Grinzer Ommelânnen is. 
Wiidweidich hawwe D.P. Blok, H. Halbertsma en A. Russchen op ‘e tekst 
west (1959 -1961) oer Liudger en wêr ‘t hy berne is (hja fersmieten 
Wierum). (4) 
It doarpke oan ‘e dyk yn eastlik Dongeradiel hat lang op nominaasje stien 
as berteplak fan Liudger. Foar safier te besjen wie Worp van Thabor (1525), 
mei syn “Chronikon” (5), de earste dy ‘t, neffens syn tinken, dúdlik it doarp 
oanjaan soe: “... Wierum is een zeer oud dorp dat bewesten den Vliet 
Pasens, aan den Zeedijk gelegen is. In dit zelve dorp is Ludgerus uyt een 
Adelijk geslagt gebooren.” 
Ek de gesachhawwende Bollandi Acta Sanctorum (likernôch 1668) (6), dy’t  
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de Liudger-libbensbeskriuwing fan dy syn neef Alfried bringe, sizze dat 
Liudger berne is ...haud longe distantem Doccomio.., net fier wei fan 
Dokkum. Mar, sa giet it fierder, …non inde tamen certo conficitur illic eum 
natum fuisse…, it is net alheel wis dat hy dêrre berne is. Thiadgrim, Liudger 
syn heit, ...fortassis proprius Vltraiectum, ut parens VVirsingius habitasse, 
it koe wol yn ‘e buert fan Utert wêze, dêr ‘t Wursing, Liudger syn pake, 
wenne.  
De tradysje fan Liudger syn berteplak Wierum bleau lykwols yn it algemien 
hingjen oan it Dongeradielster doarp, hoewol ‘t J.A.F. Kronenburg (7) yn 
syn standertwurk (1899) printe: “de famylje fan Liudger woonde op de 
grote landhoeve te Suecsnon, waarschijnlijk te vereenzelvigen met Zuilen 
aan de Vecht. De vaderlijke erfgoederen lagen in Friesland te Wiersum 
(sic).” Kronenburg makke foar Liudger syn berteplak dus in swaai nei Utert 
èn nei Fryslân ta. 
De Grinzer folkloreskriuwer K. ter Laan (1949) (8) wie it fansels mei 
Wierum net iens. Hy besocht it berteplak fan Liudger op ‘e Ommelânnen in 
plak te jaan: “Wierum bij Garnwerd, Wittewierum, Oosterwierum bij 
Heveskes, Klein-Wierum bij Holwierde, Oude-Wierum bij Onderdendam.” 
Ter Laan hie fansels yn ús Fryske provinsje in moai tal fan *Wierums 
neame kinnen ! Ek op syn Hollânsk, om fan in ieu earder A. Wassenbergh 
(1842) (9) te sitearjen: “Lutkewierum en Grootewierum (dorpen in 
Hennaarderadeel), Oosterwierum (in ‘t Oosten van Lutkewierum).” En 
plaknammen mei *wier neamde hy yn ien rûs mei: Nijawier (in 
Oostdongeradeel, waaronder Lutkewier), Allingawier, Poppingawier, Wier 
(in de Grietenij Menaldumadeel, hetwelk oudtijds aan de Middelzee lag). 
Aardich is it jit oan te heljen dat W. Kohl yn 1989 in wat frjemde draai 
makke om Wierum oan te tsjutten as it stee dêr ‘t Liudger in kleaster 
stiftsje soe. “Er nannte den Ort Werthina, genau wie der Ort hiess, [...], der 
heute Wierum heisst und in Friesland liegt.” (10) It berteplak fan Liudger 
bleau ûnwis mar de regioanen om Utert hinne smieten hegere eagen op.  
Forlykjende Liudger syn libbensbeskriuwing(en) mei dy fan oare “hilligen” 
is it bynammen opmerklik dat der oer ús Fryske missionaris syn famylje sa 
‘n smite fêstlein is. Wy witte dat Liudger fjouwer neven hie, dy ‘t biskop 
wurden binne; Liudger syn broer wie 25 jier lang biskop alheel yn it 
Frankenryk. Ien fan syn susters waard abdis. Twa oare susters soene 
boaskje oan hegerein. Der wiene jit twa susters dêr ‘t allinne de nammen 
fan harren soannen fan bekind binne. Fan Liudger syn mem Liafburg witte 
wy dat hja susters hie, en dat har heit boaske wie oan in fierder ûnbekinde 
frou. Liudger syn heit Thiadgrim hie in broer en in stikmennich susters. Jit 
in generaasje tebek komme wy by Wursing en syn wiif. Fjouwer generaasjes 
fan de famylje kinne sa folge wurde. Liudger wie: ien fan in olichargysk 
laach. Der wurdt wol sein dat kening Karel (letter “keizer Karel de Greate”)  
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yn ‘e fierte famylje wie fan Liudger en dy-en. Mei de folgjende wurden 
begjint neef Altfried syn Libbensbeskriuwing fan Liudger (VITA I) (11):  
“Fuit in diebus Radbodi regis Fresonum vir quidam nobilis in ea gente 
Wrssingus nomine, cognomento Ado ....” En in oare, lettere beskriuwing 
(VITA III) hat : “Avus eius nomine Wrisingus ex illa primum familia 
christianitatum percepit. Is Ado cognomento” Dus: Yn ‘e dagen fan de 
heidenske Friezne kening Redbad libbe in eabel man fan dat folk mei de 
namme Wursing, cognomento Ado... En: [Liudger] syn pake mei de namme 
Wursing moat út de earste ta Kristen bekearde famyljes kommen wêze. 
[Dizze bekind as ] Ado cognomento..... Dat cognomento is al sûnt de âldst 
bekinde oersettings op syn Hollânsk en op syn Dútsk oerset as mei de 
bynamme, mei de tanamme en sa mear fan dat soarte. (12) Men hat by it 
oersetten nei èn út it Latyn der tinklik wat mei oanwest. Hie men mear op 
‘e hichte west fan Fryske ferhâldingen, dan hie it begrypliker wurden; men 
hie better de earste (ek yn wurdboeken folge) oersettingen kieze kinnen:  
1. famyljenamme, 2. ropnamme, 3. namme algemien. (13)  
De betûfte Fryske oersetter Klaas Bruinsma hat op myn oanwizing it sa 
oerset: “yn dat folk in eabel man by namme Wursing, it skaai fan Ado...” 
(14) Ado oersette mei Eade woe hy jit net oan, dat al better en mear Frysk 
liket. 
De mûnlinge oerlevering dat yn de noardeasthoeke fan Dongeradiel op 
hokker wize ek ferbining wêze moat mei it skaai fan Eade is net sa slim om 
oan te tsjutten. Út 1447, 29 juny, is in oarkunde (15) bewarre mei in moai 
dúdlike oanwizing:  
“Ick Gabba, in de Tyoghen, bykanne [...] dat yc da abt ende convent van 
Dockum racht hab, fry ende quyt, alle den uterdyck to Edygwerum, dyr 
my ende myn broer to warryen.” 
Dus: Ik Gabba, wenjend yn de Tsjoegen , lit al it bûtendyks gebiet by de 
Eadinger wieren, dêr ‘t ik en myn broer it behear (16) oer hawwe, folslein 
takomme as eigen oan abt en konvint fan Dokkum. Gabe en syn broer 
kinne wol de lêsten west hawwe fan it Ado/Eade-skaai. Hja skonken it 
erflik spul, dat bûtendyks lokalisearre waard, oan it Dokkumer kleaster.  
No wer nei Wursing, de Eadinger, yn noardeastlik Fryslân. Hy stie bekind, 
sa ferhellet ús Altfried yn de Libbensbeskriuwing, as “helper fan earme lju, 
ferdigener fan folk yn ûnderdrukking en rjuchtfeardich yn syn oardieljen”; 
bekeard fan it heidendom wiene hy en syn folk dus lykwols net. Hy krige 
fan kunden oanwizing dat kening Redbad it op him fersjoen hie. Hy spile 
mei syn folk fan ruten en reizge op ‘e flecht alheel nei de Uterske Frankyske 
hearskers, dêr ‘t hy al befreone mei wie en frege om beskerming. Hy wie in 
“allochtoan”, mar de fraach om help wie net om ‘e nocht; hja hiene plak 
foar him en dêrre wennen faaks ek al Friezen.(17) Foar it oare, hja soene 
mei dy flecht it “ethel”, de Fryske elite-status ferlieze kinne.(18) 
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Op ‘e splissing dêr ‘t de Vecht - net goed befarber - en in lofter - goed 
befarbere - súdearm de Aa, op it noarden ta streamde, dêrre soene hja har 
ta wenjen sette. It wie saneamde “Keningsgrûn”, dêr ‘t de Frankyske 
hearsker it te sizzen hie. It wie in moai great stik, op ‘e rjochterkant fan de 
Aa, fan sawat Breukelen ôf oan de delta ta. Dat wie dan by de Berch fan A-
Mude (no Muiden; Muider Berg).  
It wenplak wie tichte by it lettere doarp Nieuwe Ter Aa, deun by Breukelen 
dat Wursing him mei syn folk ta wenjen sette koe. Der is dêr in foech 
kastieltsje kommen mei ien of twa pleatsen, in “Vroonhoeve” Attingeheem, 
letter De Poel neamd, dat as hearlikheit de namme fan Ruwiel krige. De 
famylje, mei har namme nei de pleats De Poel, bewarre it oantinken, 
mûnling en yn in kronyk, dat hjirre de Wursingfamylje wenne hat.(19) 
It stee is sûnt 1977 in beskerme ryksmonumint. It is tsjinwurdich net sa 
maklik mear te finen: twa rivieren, in spoar, in autobaan, in sekundaire 
dyk, brêggen, tunnels, in kanaal ensafh. It is in gelok dat der skriftlik 
oerlevering fêstlein is dat Wursing him mei syn folk hjir fêstige hat. 
Willibrord hat der ek ien fan de earste parochys bylâns de Vecht, de krite 
Niftarlake, stifte. Bonifatius hie dêrre faken in hûske-fan-hâld-oan. It 
waard “Attingeheem” neamd, net samar in namme. It wie yn dy tiid en foar 
Wursing gewoan om de namme fan syn oarsprongsplak wer op te nimmen; 
of feitlik, it folk der omhinne neamde it sa, it wie de ferwizing nei de 
oarsprong fan de (dan nije) bewenners ! It soe yn dit Frankyske gebiet 
dialektysk fansels wol wat oars wurde. It Utersk-Frankyske “Attingeheem” 
moat men op syn Frysk fan dy tiid lêze as “de Eadingers wier of it 
Eadingers hiem (mei de grûn en it Iân der om hinne)”.  
Attingeheem waard ek wol oars stavere. Yn in list fan pleatsen en folk fan ‘e 
Mertenstsjerke te Utert (777-866) lêst men b.g. “In Eddingem sunt mansa 
regis III  [... , by Attingeheem hearre trije keningspleatsen.(20) Dat dit 
“Eddingers heem, Attinge-heem” ensfh. itselde is as Eadinge-wierum 
waard ek al fêstlein (Atte = Ado) yn in colloquium ûnder lieding fan 
prefesser Hugenholtz fan de Uterske universiteit.(21) 
En it is faker skreaun, mar nimmen hat it yn ferbân brocht mei Liudger syn 
pake. Spesiaal de stavering fan de plaknamme yn ‘e Dongeradielen kaam 
dêrby op it aljemint, lyk as sa : “[Ingwierrum] het Wierum der Eadinga’s of 
Eadingen; het Wierum van het geslacht Eadinga; in het Oud-Friesch 
Edygwerum; Omstreeks 1000 wordt Edenwerfa genoemd (...) het eerste lid 
zou de persoansnamme Edo bevatten en het tweede lid zou bewijzen dat 
[de betsjutting fan] werf en wêr niet ver van elkaar verwijderd zijn; ensafh. 
(22) 
It lien yn noardeastlik Friezne lân dat Wuring mei syn folk haljetrawalje 
ferlitten hie, om him te fêstigjen op Attingehiem (Eadinger Wier) westlik 
fan Breukelen oan ‘e Aa, wie ferlitten. Doe ‘t lykwols kening Redbad âlder  
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en siik waard, stie him it net sa oan, sa ‘n gebiet op it strategysk plak fan de 
farwei troch de Lauwers- en Ie-delta op nei Dokkum ta. Redbad stjoerde in 
boadskip nei Wursing ta en frege him werom te kommen; hy soe alles 
werom krije kinne en jit wol folle mear der by.(22) Wurssing, ek al moai 
wat op jierren en no goed te plak, joech lykwols net daalk ta; de famylje wie 
wilens ommers ek kristen doopt (en Redbad net). Lykwols Redbad frege 
him op ‘en nij. En doe stjoerde Wurssing syn earstberne soan (filius suus 
iunioris) Nothgrim (23) nei him ta. Redbad hâlde wurd, soe akseptearje dat 
de famylje kristen doopt wie, joech de jonge de elite-status sa werom, it 
“ethel”wie beholden, en alles wat mear tasein wie kaam de Eadingers wer 
ta. Mar om ‘t de jonge jit net op jierren wie - faaks in jier of 9, 10 - soe hy 
earst by Redbad wenje (habitare secum). Wursing bleau lykwols yn ‘e buert 
fan de Franken te wenjen, tegearre mei syn twa of trije dochters en de 
lettere soan Thiadgrim (pater Wurssingus cum seniore filio et filiabus 
habitavit in regione Francorum ).  
De jonge Nothgrim sil op syn reis nei it Noarden ta beselskippe wêze fan 
begelieders út it folk fan Wurssing wei. Fan tinken kin men hawwe dat de 
Eadinge wieren net ferlitten wiene. It plak fan de “haadwente” is net krekt 
oan te jaan. Nei alle gedachten hie Sipma it wol sa goed as by de goeie ein 
doe ‘t hy syn nijboupleats, mei in romantyske túnoanliz, oan it Jaachpaad 
by Ingwierrum de namme fan “Edinge Hûs” op ‘e homeijepeallen skilderje 
liet (op it doarp wurdt it no gauris oantsjut as “It Wite Hûs” !). It wie jit 
bûtendykslân mei yn Wurssing syn tiid in lyts dykje tsjin it séwtter der om 
ta. Der moat doe fansels ek al moai gau in kapeltsje boud wêze, net by de 
pleats mar wat hegerop, dêr ‘t dan stadichwei it doarpke groeide, mei gjin 
bysûndere namme: it waard IE oan ‘e Ie ! In bewiis dêrfan is te finen yn in 
“Erkenning door de abt van Dokkum van ‘s proosten jurisdictierecht ten 
aanzien van de personaten Dokkum, Holwerd en Gast en zes daaronder 
ressorterende kapellen.” Dy oarkonde datearret fan 7 novimber 1374, dus 
doe wie it “besit en behear” fan de Eadingers al oerdroegen oan it 
Dokkumer kleaster. Der is in “erkenning” fan sex capellis subsequentibus 
[mei as lêste neamd:] Edigwerum [dus] capellis in decanatu de Dokkum 
existentibus per presentes publice recognoscimus (24). Dit wie dus oan ‘e 
ein fan de 14de ieu it tajaan dat der yn Ingwierrum in kapelle bestie en dat 
moat wol de fuortsetting wêze fan Nothgrim syn tiid. Dat der oare pleatsen 
of wenten by it Eadingers hiem hearden is sûnder mis. Ingwierrum en Ie, 
mei pleatsen der omhinne wurde ommers ek jit faken “de Kleasterdoarpen” 
neamd. Oft it stee fan Inwierrum fan belang wie sille opgravings mûglik jit 
wolris dúdlik meitsje kinne, want alle plakken fan de pleatsen en doarpen 
leine op sânhichten, platen mei dykjes der om ta (ferlykje de resinte 
opgravingen by Eanjum) yn ‘e streamen-delta. Fansels wie yn ‘e midden of 
neist de kapelle in saad foar swiet wetter (faaks te ferlykjen mei de dobbe  
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mei dy aktuele situaasje fan Marrum en de hynders!). Men moat ek tinke 
oan de namme dy ‘t oerleve is: de Eadinger Werf. Want dat “werf” tsjut yn 
‘e Vechtbuerten en Westfriesland (oant no ta, forlykje it jonge doarp 
Wieringerwerf) in “doarp mei in tsjerke yn ‘e midden en alle huzen en 
pleatsen der ta.” 
Oan ‘e ein fan dizze skôging fan it Eadingers laach kinne wy dus twa dingen 
fêststelle: foarst dat it doarp Wierum alline yn ’e fierte mei Liudger en syn 
famylje wat fan dwaan hat, en twad dat der mar ris oer tocht wurde moat, 
om oan ‘e tsjerkemuorren fan of Ie of Ingwierrum foar de frjemdlingen-
besikers in lytse plakette te hingjen mei útlis oer de oarsprongsregio fan 
Liudger syn famylje en de neiteam fan Wurssing, folk fan Europeeske 
kulturele betsjutting ! 
 
Bronnen: 
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maar wat weten we nog meer ? (Dokkum) s. 5 
3 W. DIEKAMP, (1881), Die Vitae Sancti Liudgeri.= Geschichtsquellen des 
Bisthums Münster IV. (Münster) s. 32 
4 IT BEAKEN XXI (1959), XXII (1960), XXIII (1961) , XXIV 1962) s. 216; 
117; 45; 68 
5 WORP VAN THABOR (+ 1525), Chronikon. [Ferl.: v.Heussen en v.Rijn 
(1723) Oudh. en Gest. tusschen Vlie en Lauwers I s. 416 ] 
6 Acta sanctorum III (1668) 26. Martii Commentarius praevius.  
7 J.A.F. KRONENBURG (1899), Neerlands heiligen. (Amsterdam) s. 405 
8 K. TER LAAN (1949), Middeleeuwse legenden uit Groningerland. 
(Amsterdam) s. 29 
9 A.WASSENBERGH (1842), Verklaring der namen van eenige steden, 
grietenijen en dorpen in Friesland. Yn: Friesche Volksalmanak VII. 
(Leeuwarden) s. 170, 171 
10 Lêzing 13 septimber 1989 foar de Ver.f.westf.Kirchengesch. Printe yn 
Jahrbuch 84 (1990). S. 24 
11 = noat 6 
12 E. BRUNA (1968), Sint Liudger. De Voltooier. (Maastricht) maakte er 
van: “...Liudgers grootvader Wursing, bijgenaamd Ado (zijn Friese naam)“ 
13 = it ienfâldichste wurdboek: F.MULLER en E.H.RENKEMA (sûnt 1928): 
Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek (Groningen/Batavia). s. 160 - 
cognomen 1. familienaam (ensafh.).  
14 KL. BRUINSMA (oersetting; 1997), Altfried. It libben fan de hillige 
Liudger en Liudger. It libben fan Gregorius. (Boalsert) s. 18. 
15 P. SIPMA (1927), Oudfriesche Oorkonden I. (Den Haag) s. 59 
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16 Hjirút moat faaks konkludearre wurde dat it gebiet net (mear ?) as 
saneamd “Koningsgoed” beskôge waard; eigendom fan de hearskjende 
foarst mar yn lien en gebrûkseigen by in begeunstige. Dit wie frij en eigen 
fan âlder tiden ôf oan.  
17 KL. SIERKSMA (1995), Liudger Thiadgrimszoon (Franeker) s. 173 - 178. 
Wiidweidich ek: A.A. MANTEN, Breukelen en omgeving tussen 400 en 
1200. (ISBN 90.6550.192.4; Breukelen). s. 28, 42, 46/47, 54, 61 et passim. 
18 Oer it begryp fan “ethel” ensafh.: S .E. ALGRA (1994), Hecks 
Altfriesische Gerichtsverfassung honderd jaar. Yn: It Beaken LVI 1 
(Assen/Ljouwert) s. 30 
19 S. MULLER Fz., (1880), Gedenkschriften van Jhr. Herberen van 
Mijnden (1480-ca 1566) yn: Bijdr. en Meded. Hist.  Gen. Utrecht XI 
(Utrecht) s. 1/69 
20 S.MULLER, A.C. BOUMAN, (Uitg. 1920), Oorkondenboek van het 
Sticht Utrecht tot 1301. I (Utrecht) s. 46 
21 S.C. BAKHUIZEN (et al.; red.), L. DIRKS (et al.), Dom en onderwijs aan 
de Utrechtse kathedraal. c.700-c.1350. Yn: Utrechtse historische cahiers IV 
3 (Utrecht) 
22 1846: A.J. VAN DER AA, Engwierum of Aengwierum. yn: Aardr. Wbk 
VII s. 201; 1887: J .WINKLER, Engwierum yn: De Navorscher 37 s. 313; 
1949: J.J. KALMA yn: Fryske plaknammen s. 24; 1956: H.J. MOERMAN, 
Nederlandse plaatsnamen s. 269 / 270; 1962: J. DE VRIES, Woordenboek 
der Noord- en Zuid-Nederlandse plaatsnamen s. 57; 1963: H. 
HALBERTSMA, Terpen tussen Vlie en Eems s. 117/118, 361 et passim; 
1964: F. DYKSTRA, Ien en oar oer de doarpsnammen yn Eastdongeradiel. 
Yn: It Beaken 26, s. 104; 1967: Sj. SIPMA, De namme Ingwierrum, yn: 
stencilbledtsje 1981 (!) s. 1; 1970: J.J. SPAHR VAN DER HOEK, Ûndersyk 
yn de Noardeasthoeke. Yn: It Beaken 32 s. 85; 1987: W.T. Beetstra, 
Toponimen [...] yn Fryslân. In analytyske bibliografy 1835-1980 s. 93; 
1992: G.J. DE LANGEN, Middeleeuws Friesland s. 31, 33, 65, 91. 
22 It neifolgjende is alhiel opboud oan ‘e hân fan de gegevens, te lêzen yn 
Liudger syn Libbensbeskriwung fan neef Altfried, nûmer I. de fersen 1-5 
23 Yn dit gefal: junior as earste soan (fan mear winske ); ien of twa fammen 
wierne der al. 
24 R.A. Utrecht ms-inventaris archief kapittel van Oudmunster nr 1874  
 
 
* De skriuwer is op 21 maart ll ferstoarn. De famylje hat tastimming jûn om 
dit artikel dochs te pleatsen. Sjoch ek Redactioneel. 
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KWARTIERSTAAT REIN RIENKS BAARSMA 

Jan de Jager (kouwe@chello.nl) 

 
Bezig met een boek over de Hellinga’s, kwam ik in aanraking met de 
genealogie van de familie Baarsma. Dit is niet een bestaande genealogie, 
maar door een bezoek te brengen aan een van de Baarsma’s te 
Zwaagwesteinde ben ik veel te weten gekomen. Tevens kreeg ik een groot 
aantal foto’s en geboortekaartjes en dergelijke ter beschikking. Ik hoop dat 
het voor veel mensen interessant is om hier eens in te duiken en misschien 
komt er nog wel meer te voorschijn. 
 

-- I -- 
Rein Rienks (Baarsma), * 19-12-1697 te Beers, � 1761-1767, (Woonde te 
Weidum). Beroep: meester-timmerman te Wartena, zv Rients Siercks en 
Sjoukje Jans. Huwt op 10-01-1722 te Wartena met Fockeltie Hedzers 
Hellinga, * 23-09-1703 te Warga, � 1764 te Amsterdam, dv Hedzer Aelses 
Hellinga en Lolkje Heersma. Uit dit huwelijk: 
1. Lutske, * 19-08-1722 te Warstiens 
2. Rienk, * ± 1725, (volgt onder II-a) 
3. Hedser, * 1734 te Warstien, (volgt onder II-b) 
4. Sierk, * ± 1735, (volgt onder II-c) 
5. Lutske, * 19-08-1742 te Warstiens 
De naam Baarsma betekent: afkomstig van Baars oftewel op zijn Fries: 
Bears. ‘Bears’ is ook de naam voor ‘baars’ als vissoort. 

Oude poort te Beers. 
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-- II-a -- 
Rienk Reins Baarsma, * ± 1725, � 1791 te Rinsumageest, zv Rein Rienks 
Baarsma en Fokeltje Hellinga. Ondertrouwt op 12-05-1748 te Warga. Huwt 
voor de kerk te Sybrandahuis met Antje Martens, * 1723, (wonende te 
Sybranda-huis), � 1784 te Rinsumageest. Uit dit huwelijk: 
1. Marten, ~ 31-07-1749 te Rijperkerk, � voor 1755 
2. Rein, ~ 27-02-1752 te Sybrandahuis, (volgt onder III-a) 
3. Marten, ~ 26-12-1755 te Rinsumageest 
4. Hinke, * 22-10-1758 te Rinsumageest, (volgt onder III-b) 
5. Fokeltje, ~ 24-04-1763 te Sybrandahuis, (volgt onder III-c) 
 

-- II-b -- 
Hedser Rein Baarsma, * 1734 te Warga, zv Rein Rienks Baarsma en 
Fokeltje Hedsers Hellinga. (1) Huwt op 29-06-1759 te Warga met Johanna 
Elburg, * 1739. Uit dit huwelijk: 
1. Reyn 
(2) Huwt 28-10-1765 Anna Maria Smalt, * 1737, afkomstig van Den Ham.  
(3) Huwt 29-06-1781 Jannetje Jalinck, afkomstig van Elburg. 
 

-- II-c -- 
Sierk Reins Baarsma, * ± 1735, � 20-09-1826 te Groningen, zv Rein 
Rienks Baarsma en Fokeltje Hellinga. Beroep: schipper. Huwt met Antje 
Gerbens, ~ 20-10-1748 te Wouterswoude, � 19-02-1829 te Ee, dv Gerben 
Pieters en Baukje Meinerts, (Antje Gerbens neemt in 1811 te Rinsumageest 
voor haar 6 kinderen de naam Baarsma aan). Uit dit huwelijk: 
1. Gerben, * 1777 te Driesum, (volgt onder III-d) 
2. Aafke, * 28-12-1773 te Driesum, (volgt onder III-e) 
3. Sjoukje, *27-05-1776 te Driesum, ~14-07-1776 te Driesum, 

(volgt onder III-f), � 03-07-1833 te Leeuwarden 
4. Rein, * 19-08-1780, ~ 17-09-1780, (volgt onder III-g) 
5. Fokeltje, *22-12-1778 Dantumawoude, ~ 24-01-1779 te Dantumawoude 
6. Fokeltje, * 17-07-1783 te Dantumawoude, (volgt onder III-h) 
7. Lolkje, * 09-09-1784 te Dantumawoude, (volgt onder III-i) 
8. Albert, * 18-07-1788 te Dantumawoude, ~24-08-1788 te  

Dantumawoude, (jong overleden) 
9. Albert, * 31-12-1789 te Rinsumageest, ~ 31-01-1790 te  

Rinsumageest, (jong overleden) 
 

-- III-a -- 
Rein Rienks Baarsma, ~ 27-02-1752 te Sybrandahuis, � 05-10-1817 te 
Rinsumageest, zv Rienk Reins Baarsma en Antje Martens. Beroep: 
schapenslachter en gardenier. (1) Huwt 18-01-1778 te Rinsumageest met  
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Trijntje Sytses, � 1775 te Rinsumageest. (2) Huwt op 18-05-1794 te 
Rinsumageest met Eelkje Thijsses Thijsma, ~ 11-01-1761 te Hantum, � 26-
04-1839 te Hantum, dv Thijs Aebes en Antje Bottes. 

Handtekeningen uit de huwelijksakte van Rein Rienks Baarsma 
 
Uit dit huwelijk: 
1. Antje, * 22-03-1795 te Rinsumageest, (volgt onder IV-a) 
2. Renske, * 20-12-1797 te Rinsumageest, (volgt onder IV-b) 
3. Rienk, * 01-12-1800 te Rinsumageest, (volgt onder IV-c) 
4. Thijs, * 19-05-1804 te Rinsumageest, (volgt onder IV-d) 
5. Hendrik, * 02-06-1805 te Rinsumageest 
Rein Rienks te Rinsumageest neemt in 1811 de familienaam Baarsma aan 
voor hem zelf en zijn 4 kinderen. Op 9-7-1799 is Rein Rijnks op 
Rinsumageest samen met Hidde Taekes, koopman in Ternaard curator 
over de kinderen van wijlen Wybren Tjepkes x Trijntje Thijssens te 
Wierum. 
 

-- III-b -- 
Hinke Rienks Baarsma, * 22-10-1758 te Rinsumageest, ~ 22-10-1758 te 
Sybrandahuis, � 23-11-1828 te Rinsumageest, dv Rein Rienks Baarsma en 
Antje Martens. Huwt 19-05-1782 te Ferwerd met Klaas Simens Baarsma, * 
20-02-1758 te Ternaard, � 23-09-1828 te Rinsumageest, zv Symon Klazes 
en Aaltje Eintes, beroep: arbeider. Uit dit huwelijk: 
1. Antje, * 10-11-1785 te Ferwerd, (volgt onder IV-e) 
2. Rienk, * 18-01-1791 te Rinsumageest, (volgt onder IV-f) 
3. Nieske, * 09-06-1794 te Rinsumageest, ~ 22-06-1794 te  

Rinsumageest, � 16-03-1870 te Rinsumageest 
 

-- III-c -- 
Fokeltje Rienks Baarsma, ~ 24-04-1763 te Sybrandahuis, � 07-06-
1837 te Rinsumageest, dv Rien Reins Baarsma en Antje Martens. 
Huwt op 11-05-1794 te Rinsumageest met Oene Jurjens Uitterdijk, * 1759 
te Oudkerk, � 26-01-1846 te Rinsumageest, zv Jurjen Drewis en Akke  
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Oenes, beroep: klok- en instrumentenmaker. Uit dit huwelijk: 
1. Jurjen, (volgt onder IV-g) 
2. Romkje, * 1785 te Rinsumageest, (volgt onder IV-h) 
 

-- III-d -- 
Gerben Baarsma, * 1777 te Driesum, (Gerben gaat in het leger van 
Napoleon en sneuvelt in 1812 aan de Pools/Russische grens), zv Sierks 
Reins Baarsma en Antje Gerbens. Huwt in 1793 met Helena Catharina 
Haayen, 1770 te Amsterdam. Uit dit huwelijk: 
1. Jan, (volgt onder IV-i) 
 

-- III-e -- 
Aafke Sierks Baarsma, * 28-12-1773 te Driesum, ~ 30-01-1774 te 
Driesum, � 10-12-1836 te Rinsumageest, dv Sierks Reins Baarsma en Antje 
Gerbens. Huwt 22-05-1796 te Rinsumageest met Aise Hendriks Baarsma, * 
februari 1768, ~ 20-08-1769 te Rinsumageest, � 28-08-1827 te 
Rinsumageest. Aise Hendrik neemt in 1811 de naam Baarsma voor hem en 
zijn vier kinderen aan. Beroep: winkelman, zv Hendrik Baarsma en Wytske 
Gaeles. Uit dit huwelijk: 
1. Wytske, * 28-02-1797 te Rinsumageest, ~ 02-04-1797 te  

Rinsumageest, � 24-06-1851 te Rinsumageest 
2. Sjerk, * 28-03-1801 te Rinsumageest, ~ 26-04-1801 te Rinsumageest,  

� 05-02-1825 te Rinsumageest, (beroep: schoenmakersknecht) 
3. Hendrik, * 02-06-1805 te Rinsumageest, (volgt onder IV-j) 
4. Sipke, * 23-11-1808 te Rinsumageest, � 02-05-1879 te Dantumadeel,  

ongehuwd en van beroep: kantoorbediende. Ongehuwd, hij was 
klerk op de gemeentesecretarie. Op 30-10-1836 is Sipke getuige bij 
het huwelijk van Rienk Klazes Baarsma en stelt dan dat er aan de 
comperanten niet verwantschap of verwant is. Zou hij echt niet 
geweten hebben dat ze achterneven waren? 

5. Antje, * 25-09-1812 te Rinsumageest, � 16-08-1879 te  
Rinsumageest, ongehuwd. 

 
-- III-f -- 

Sjoukje Sierks Baarsma, * 27-05-1776 te Driesum, ~ 14-07-1776 te 
Driesum, � 03-09-1833 te Leeuwarden. (Velleblotersch of Velleblotersche 
= schoonmaken van de huiden in de wolindustrie). Huwt op 29-06-1794 te 
Leeuwarden met Lammert Roelofs Fellinga, * 1765 te Franeker, � 20-10-
1813 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk: 
1. Roelof, * 07-04-1799 te Leeuwarden, ~ 10-05-1799 te Leeuwarden, � 20- 

10-1813 te Leeuwarden 
2. Sierk, * 23-11-1803 te Leeuwarden, (volgt onder IV-k) 
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3. Martinus, * 14-03-1807 te Leeuwarden, ~ 08-04-1807 te Leeuwarden 
4. Elisabeth, * 08-03-1810 te Leeuwarden, ~ 28-03-1810 te Leeuwarden,  

� 23-10-1874 te Leeuwarden, (ongehuwd), (ze is kind van een 
onbekende vader) 

5. Roelof, * 04-03-1815 te Leeuwarden, (volgt onder IV-l) 
 

-- III-g -- 
Rein Sierks Baarsma, * 19-08-1780 te Driesum, ~ 17-09-1780, � 21-09-
1833 te Amsterdam, zv Sierk Reins Baarsma en Antje Gerbens. 
Huwt met Sara Maria Beekman, * ± 1792, � 22-06-1857 te Amsterdam. 
Uit dit huwelijk: 
1. Hendrik, (volgt onder IV-m) 
2. Johan Carel Albertus, * 1815 te Amsterdam, � 01-12-1890 te Arnhem 
(en nog vier kinderen) 
 

-- III-h -- 
Fokeltje Sierks Baarsma, * 17-07-1783 te Damwoude, ~ 17-08-1783 te 
Damwoude, � 18-12-1837 te Aalzum, dv Sierk Reins Baarsma en Antje 
Gerbens. Huwt 26-04-1807 (met attestatie van Wouterswoude) met, Sjoerd 
Durks de Vries, * 1777 te Oudwoude, � 27-03-1827 te Aalsum. 
Uit dit huwelijk: 
1. Durk, * 06-02-1817 te Sybrandahuis, (volgt onder IV-n) 
2. Sjoukje, * 12-09-1823 te Betterwird, (volgt onder IV-o), huwt op 08-10- 

1836 te Sybrandahuis met Ynze Jans Braaksma, * ± 1782, zv Jan 
Lubberts Braaksma (uit Niawier) en Tjeeske Ynses (uit Aalsum), 
beroep: gardenier, (Ynze Jans Braaksma was eerder gehuwd met 
Grietje Jacobs Velding, en ze hadden zes kinderen). 

 
-- III-i -- 

Lolkje Sierks Baarsma, * 09-09-1784 te Dantumawoude, ~ 09-12-1786 
te Dantumawoude, � 24-01-1839 te Groningen, dv Sierk Reins Baarsma en 
Antje Gerbens. Huwt op 19-05-1805 te Driesum met Ruurd Wopkes de 
Vries, * 17-03-1783 te Veenwouden, ~ 27-04-1783 te Veenwouden, � na 
1850 te Groningen, zv Wopke Ruurds en Maaike Hendriks, beroep: inlands 
kramer en kaashandelaar. Uit dit huwelijk: 
1. Antje, * 01-08-1806 te Veenwouden, (volgt onder IV-p) 
2. Wopke, * 19-11-1808 te Veenwouden, (volgt onder IV-q) 
3. Maaike, * mei 1812 te Zwaagwesteinde, (volgt onder IV-r) 
4. Sierk, * 27-01-1814 te Zwaagwesteinde, (volgt onder IV-s) 
5. Aafke, * 21-12-1816 te Zwaagwesteinde, (volgt onder IV-t) 
(Ruurd Wopkes de Vries hertrouwt met Margrietha Schreuder) 
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-- IV-a -- 
Antje Reins Baarsma, * 22-03-1795 te Rinsumageest, ~12-04-1795 te 
Rinsumageest, � 13-09-1873 te Hantum, dv Rein Rieks Baarsma en Eelkje 
Thijsses Thijsma, beroep: naaister. Huwt op 17-05-1823 te West-
Dongeradeel met Johannes Ottes Bouma, * 01-06-1796 te Hantum, ~ 19-
06-1796 te Hantum, � 03-02-1847 te Hantum, zv Otto Jans Bouma en 
Henke Johannes, beroep: timmerman. Uit dit huwelijk: 
1. Henke, * 05-03-1824 te Hantum, � 20-10-1824 te Hantum 
2. Rein, * 23-01-1826 te Hantum, � 20-05-1830 te Hantum 
3. Rein, * 13-10-1837 te Hantum, � 02-06-1839 te Hantum 
 

-- IV-b -- 
Renske Reins Baarsma, * 20-12-1797 te Rinsumageest, ~ 07-01-1798 te 
Rinsumageest, � 18-11-1871 te Hantum, dv Rein Rieks Baarsma en Eelkje 
Thijsses Thijsma, beroep: naaister. Huwt op 17-05-1823 te Hantumhuizen 
met Gerben Taekes Woudman, * 08-12-1799 Hantumhuizen, ~ 13-01-1800 
te Hantum, � 05-08-1839 te Hantum, zv Taeke  Ruurds Woudman (geb. 
Twijzel) en Janke Gerbens (geb. Hiaure), beroep: gardenier. 
Uit dit huwelijk: 
1. Rein, * 19-04-1833 te Hantum, (volgt onder V-a) 
2. Teke, * 11-11-1834 te Hantum, (volgt onder V-b) 
3. Janke, * 23-03-1838 te Hantum, (volgt onder V-c) 

 
Handtekeningen Rienk Rein Baarsma en Johanna Fronica Kreeft 
 

-- IV-c -- 
Rienk Rein Baarsma, * 01-12-1800 te Rinsumageest, ~ 21-12-1800 te 
Rinsumageest, � 21-04-1889 te Dokkum, zv Rein Rienks Baarsma en 
Eelkje Thijsses Thijsma, beroep: boerenknecht, vleeshouwer en slager. 
Huwt op 19-05-1822 te Dokkum met, Johanna Clasina Fronica Kreeft, ~ 
09-06- 1795 te Boertange, � 21-01-1861 te Dokkum, dv Klaas Hendrik 
Kreeft (dansmeester) en Anna Hiller. Uit dit huwelijk: 
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1. Anna, * 25-05-1823 te Dokkum, (volgt onder V-d) 
2. Rein, * 22-10-1824 te Dokkum, (volgt onder V-e) 
3. Nicolaas, * 30-11-1826 te Dokkum 
4. Eelkje, * 02-05-1828 te Dokkum, � 01-04-1911 te Dokkum, (ongehuwd) 
5. Rinske, * 11-10-1834 te Dokkum, (volgt onder V-f) 
 

-- IV-d -- 
Thijs Reins Baarsma, * 19-05-1804 te Rinsumageest, ~ 10-06-1804 te 
Rinsumageest, � 02-03-1839 te Zwaagwesteinde, zv Rein Baarsma en 
Eelkje Thijsses, beroep: vleeshouwer en boerenknecht. Huwt 21-05-1836 te 
West-Dongeradeel met, Antje Pieters Riemersma, * 15-09-1809 te Ee, ~ 15-
10-1809 te Oostrum, � 29-02-1888 te Zwaagwesteinde, dv Pieter Jans 
Riemersma en Trijntje Foppes Weima, beroep: dienstmeid en winkelierse. 
Uit dit huwelijk: 
1. Eelkje, * 12-03-1837 Zwaagwesteinde, � 13-04-1837 te Zwaagwesteinde 
2. Rein, * 29-09-1838 te Zwaagwesteinde, (volgt onder V-g)  
(Antje hertrouwt op 03-12-1843 met Durk Egberts Veenstra) 
 

-- IV-e -- 
Antje Baarsma, * 10-11-1785 te Ferwerd, ~ 20-11-1785 te Ferwerd, � 09-
09-1841 te Holwerd, dv Klaas Simens Baarsma en Hinke Rienks Baarsma. 
(1)Huwt op 20-05-1810 te Foudgum met Hendrik Schelte Wiersma, * 1787 
te Foudgum, � 12-10-1832 te Hiaure, beroep: arbeider. Uit dit huwelijk: 
1. Klaas, * 07-10-1813 te Hiaure, � 26-05-1817 te Hiaure 
2. Schelte, * 23-03-1816 te Hiaure, (volgt onder V-h) 
3. Klaas, * 13-08-1818 te Hiaure, � 12-01-1895 te Hiaure 
4. Jan, * 01-08-1821 te Hiaure, � 23-12-1832 te Hiaure 
5. Bauke, * 29-10-1823 te Hiaure, (volgt onder V-i) 
6. Hendrik, * 09-01-1829 te Holwerd 
(2) Huwt op 13-02-1834 te Westdongeradeel met, Tjerk Jacobs Klok, * 
1786 te Blija, � 10-06-1849 te Holwerd, zv Jacob Johannes Klok en Wytske 
Jans Postma, beroep: arbeider, (weduwnaar van Sytske Wybes). 
 

-- IV f -- 
Rienk Klaasses Baarsma, * 18-01-1791 te Rinsumageest, ~ 30-01-1791 
te Rinsumageest, � 07-04-1866 te Rinsumageest, zv Klaas Simens Baarsma 
en Hinke Rienks Baarsma, beroep: timmerman. 
Huwt op 30-10-1836 te Dantumadeel met Sjoerdtje Hylkes Wijnsma, * 31-
05-1803 te Dantumawoude, � 09-09-1879 te Dantumadeel, dv Hylke 
Klazes Wijnsma en Jitske Folkerts Zuiderbaan, beroep: arbeidster. 
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-- IV-g -- 
Durk Sjoerds de Vries, * 06-02-1817 te Sybrandahuis, � 14-02-1875 te 
Schoterland, zv Sjoerd Durks de Vries en  Fokeltje Sierks Baarsma. 
Huwt op 10-12-1842 te Westdongeradeel met Hiske Geerts Bijlstra, * 25-
01-1806 te Holwerd, � 06-02-1863 te Rinsumageest, dv Geert Geerts en 
Trijntje Gerbens Hiemstra. Uit dit huwelijk: 
1. Trijntje, * 02-02-1842 te Foudgum (volgt onder V-J) 

(N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 10 december 1842) 
 

-- IV-h -- 
Sjoukje Baarsma, * 12-09-1823 te Betterwird, dv Sjoerd Durks de Vries 
en  Fokeltje Sierks Baarsma. Huwt op 17-10-1846 te Achtkarspelen met 
Libbe Pieters Kracht, * 12-05-1825 te Gerkesklooster, zv Pieter Jans Kracht 
en Jitske Hendriks Kloosterman. Uit dit huwelijk: 
1. Fokeltje, * 08-11-1849 te Engwierum, (volgt onder V-k) 
 

-- IV-i -- 
Jan Gerbens Baarsma, zv Gerben Baarsma en Helena Catharina 
Haayen. Huwt met Sara Wydoge. Uit dit huwelijk: 
1. Pieter, * 1804 te Amsterdam, (volgt onder V-l) 
 

-- IV-j -- 
Hendrik Aises Baarsma, * 02-06-1805 te Rinsumageest, ~ 18-12-1805 
te Rinsumageest, �12-01-1877 te Leeuwarden, zv Ayse Baarsma en Trijntje 
Sytses, beroep: winkelier en steenhouwersknecht. 
Huwt op 19-06-1836 te Leeuwarden met, Tietje Martens Pekelsma, * 29-11-
1810 te Dokkum, � 11-11-1897 te Leeuwarden, dv Marten Anskes Pekelsma 
en Aafke Klazes van der Schaaf. Uit dit huwelijk: 
1. Levenloze dochter */� 17-12-1836 te Leeuwarden 
2. Aize, * 03-04-1839 te Leeuwarden, (volgt onder V-m) 
 

-- IV-k -- 
Sierk Lammerts Fellinga, * 23-11-1803 te Leeuwarden, ~ 04-01-1804 te 
Leeuwarden, � 27-07-1849 te Leeuwarden, zv Lammert Roelofs Fellinga en 
Sjoukje Sierks Baarsma. Huwt op 15-05-1831 te Leeuwarden met, Trijntje 
Hessels Heslinga, * 1784, � 01-02-1843 te Leeuwarden. 
 

-- IV-l -- 
Roelof Baarsma, * 04-03-1815 te Leeuwarden, � 19-05-1895 te 
Leeuwarden, zv Sjoukje Sierks Baarsma en onbekende vader, beroep: 
arbeider en goederenbesteller. Huwt op 18-07-1852 te Leeuwarden met 
Eelkje Boonstra, * 22-05-1822 Leeuwarden, � 17-10-1894 te Leeuwarden,  
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dv Roelof Johannes Boonstra en Johanna de Best. Uit dit huwelijk: 
1. Johanna, * 25-02-1853 te Leeuwarden, (volgt onder V-n) 
2. Pieter, * 13-05-1854 te Leeuwarden, � 20-10-1855 te Leeuwarden 
3. Pieter, * 06-11-1855 te Leeuwarden, (volgt onder V-o) 
4. Sjoukje, * 06-10-1857 te Leeuwarden, � 21-02-1859 te Leeuwarden 
5. Sjouke, * 15-08-1859 te Leeuwarden, (volgt onder V-p) 
6. Levenloze zoon, */� 07-11-1863 te Leeuwarden 
7. Johannes, * 01-05-1866 te Leeuwarden, (volgt onder V-q ) 
8. Mettje, * 26-08-1868 te Leeuwarden, (volgt onder V-t) 
9. Hendrikus, * 19-02-1871 te Leeuwarden, � 02-02-1872 te Leeuwarden 
 

-- IV-m -- 
Hendrik Baarsma, zv Rein Sierks Baarsma en Sara Maria Beekman. 
Huwt 22-04-1852 met, C.P. Mulder. Uit dit huwelijk: 
1. zoon, * 09-10-1857 te Amsterdam 
2. dochter, * 25-04-1859 te Amsterdam 
 

-- IV-n -- 
Durk Sjoerds de Vries, * 06-02-1817 te Sybrandahuis, � 14-02-1875 te 
Schoterland, zv Sjoerd Durks de Vries en Fokeltje Sierks Baarsma. 
Huwt op 10-12-1842 te Westdongeradeel met, Hiske Geerts Bijlstra, * 25-
01-1806 te Holwerd, � 06-02-1863 te Rinsumageest, dv Geert Geerts en 
Trijntje Gerbens Hiemstra. Uit dit huwelijk: 
1. Trijntje, * 02-02-1842 te Foudgum, (volgt onder V-s),  

(N.B. Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 10 december 1842) 
 

-- IV-o -- 
Antje Ruurds de Vries, * 01-08-1806 te Veenwouden, ~ 31-08-1806 te 
Veenwouden, dv Ruurd Wopkes de Vries en Lolkje Sierks Baarsma, beroep: 
naaister. Huwt op 02-07-1857 te Groningen met Johan Wijnsens 
Sjaardema, * 29-01-1826 te Franeker, � 06-12-1871 te Arnhem, zv Wijnsen 
Johans Sjaardema en Trijntje Simons Brandsma, beroep: koopman. 
 

-- IV-p -- 
Wopke Ruurds de Vries, * 19-11-1808 te Veenwouden, ~ 25-12-1808 te 
Veenwouden, � 11-02-1897 te Groningen, zv Ruurd Wopkes de Vries en 
Lolkje Sierks Baarsma, beroep: inlands kramer en kaashandelaar, (woont 
1850 in de Havenstraat te Groningen). Huwt op 30-09-1832 te Groningen 
met Anna Jurjens Udes (ook wel Sonius), * 28-08-1813 te Groningen, � 17-
06-1896 te Groningen, dv Jurrjen Udes en Sieke Hayes. Uit dit huwelijk: 
1. Lolkjen, * 14-06-1833 te Groningen, (volgt onder V-u) 
2. Jurjen, * 03-04-1835 te Groningen 
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3. Ruurd, * 03-06-1839 te Groningen, (volgt onder V-v) 
4. Jan, * 17-06-1841 te Groningen, (volgt onder V-w) 
5. Sjerke, * 03-10-1843 te Groningen, (volgt onder V-x) 
6. Jacob, * 13-08-1848 te Groningen, (volgt onder V-y) 
7. Geert, * 12-12-1850 te Groningen 
8. Geertje, * 11-03-1853 te Groningen 
9. Wopke, * 03-10-1853 te Groningen 
 

-- IV-q -- 
Maaike Ruurds de Vries, * mei 1812 te Veenwouden, dv Ruurd Wopkes 
de Vries en Lolkje Sierks Baarsma. Huwt op 27-09-1835 te Groningen met 
Tobias Berents de Jonge, * 14-01-1807 te Veendam, zv Berent Tobias de 
Jong en Egbertje Lutjes, beroep: koopman. Uit dit huwelijk: 
1. Egbertje, * 07-03-1835 te Groningen, (volgt onder V-z), 

(gewettigd op 27-09-1835 te Groningen) 
 

-- IV-r -- 
Sierk Ruurds de Vries, * 27-01-1814 te Zwaagwesteinde, zv Ruurd 
Wopkes de Vries en Lolkje Sierks Baarsma. (1) Huwt 15-05-1836 te 
Groningen met, Hilligje Klazes van Sluijzen, * 25-04-1811 te Groningen, dv 
Klaas van Sluijzen en Neeltje Jans Heiting. Uit dit huwelijk: 
1. Ruurd, * 07-08-1837 te Groningen, (volgt onder V-aa) 
2. Lukje, * 04-12-1840 te Groningen, (volgt onder V-ab) 
3. Neeltje, * 04-12-1840 te Groningen, (volgt onder V-ac) 
4. Hilligje, * 01-04-1852 te Groningen, (volgt onder V-ad) 
(2) Huwt op 28-04-1867 te Groningen met Bientje Egberts de Vries, * 12-
12-1813 te Groningen, dv Egbert Meyer en Klasina Oosterdam, (Bientje 
Meijer is weduwe van Jan Lambert Tempel en Hindrik Timmer). 
 

-- IV-s -- 
Aafke Ruurds de Vries, * 21-12-1816 te Zwaagwesteinde, dv Ruurd 
Wopkes de Vries en Lolkje Sierks Baarsma. (1) Huwt op 29-11-1835 te 
Groningen met, Hendrik Velting, * 07-09-1815 te Meppel, zv Jannes 
Lambers Velting en Grietje Jans, beroep: schipper en in 1886 timmerman. 
Uit dit huwelijk: 1. Levenloze zoon, * 28-04-1838 te Meppel. 2. Grieta 
Johanna, * 15-09-1839 te Meppel, (volgt onder V-ae). 3. Lolkje, * 29-05-
1842 te Meppel, (volgt onder V-af). 4. Johanna, * 28-08-1843 Groningen, 
(volgt onder V-ag). (2) Huwt 22-08-1869 Groningen Gerhardus Lammerts, 
* 21-12-1816 te Groningen, zv Hindrik Lammerts en Geertje Gerards. 
 
Dit is een groot gedeelte van de Baarsma’s. Wie hier meer informatie over 
heeft mag het sturen naar Jan de Jager, Kouwe 9, 9103 PE Dokkum. 
 
 

85 



OUDST GEVONDEN VOOROUDER IN 
MANNELIJKE LIJN VAN:  
 
Johannes Jenze Luhoff uit Drachten, geboren 16 november 1974 
 
Johannes Luhoff (johannes@luhoff.nl) 
 
Zoals de achternaam al doet vermoeden, is onze familie in mannelijke lijn 
van Duits komaf. Toen ik begon met genealogisch onderzoek, bleek dit 
gegeven wel binnen de familie overgeleverd te zijn. Maar hoe en wat 
precies, dat wist eigenlijk niemand meer. Het moest echter wel lang 
geleden zijn, want de Luhoffjes zijn zo Fries als wat. 
 
Via Pake Johannes Luhoff (1897 – 1986), oerpake Pieter Luehof (1864 – 
1937) en bet-oerpake Johannes Luehof (1825 – 1907), allen skûtsjeskippers 
te Rinsumageest, kom ik uiteindelijk terecht bij Gerrit Gerrits Luilofs. Hij 
doet voor het eerst van zich spreken op 11 mei 1814, als hij op 32-jarige 
leeftijd te Blija in het huwelijk treedt met de dan 20-jarige Taetske Jans 
van Loonen. Taetske is een ‘boerendienstmeid onder Lichtaard’. Zij is 
geboren op 10 april 1794 te Janum als dochter van Jan Folkerts en Eelkje 
Ritskes. Gerrit is op dat moment ‘weversknegt te Rinsumageest’, zijn beide 
ouders zijn dan al overleden. De huwelijkse bijlagen bevatten echter een 
‘extract’ betreffende de doop van Gerrit, die ons het volgende licht werpen 
op zijn afkomst:  
 
‘Den 3de Maij 1782 is te Veelen een zoon geboren van Gerrit Luilof en 
Janke Pot, Egtelieden te Veelen, welke door de Vader is te doop gehouden 
den 4den Maai 1782 en is genaamd Gerrit…’ 
 
De grap is echter dat de doopboeken van Veelen (in het Duitse 
Münsterland) in het geheel geen doop op die datum vermelden. Blijkbaar 
werd de ontluikende Burgerlijke Stand (die op dat moment pas een paar 
jaar functioneerde) opgezadeld met een vervalsing, omdat het 
eenvoudigweg ondoenlijk was voor een verliefde Duitse seizoensarbeider 
om voor zo’n formaliteit een kuiertocht van een slordige 257 kilometer 
(enkele reis) te ondernemen.  
Uit de Volkstelling van 1829 te Rinsumageest, te bekijken op de website 
van De Sneuper, blijkt echter dat de dan 46-jarige Gerrit Leuhof als 
geboorteplaats Tongerloo in Münsterland opgeeft. En inderdaad, tot op de 
huidige dag ligt er onder de rook van Velen een verzameling boerderijen 
die gekend worden bij de naam Tüngerloh. Helaas zijn van de lokale kapel 
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geen doopboeken bekend.  
Gerrit en Taetske krijgen 11 kinderen: 
1. FER. Taekla Lieuwhof, geboren 16 januari 1816, Dochter van Gerrit 
Lieuwhof en Tjitske Jans van Loenen, wonende te Jislum 
2. DAN.  Jantje Luihof, geboren 12 september 1818 (te Wanswerd). Dochter 
van Gerrit Luihof en Teetske Jans 
3. FER. Trijntje Luihof, geboren 31 januari 1821, dochter van Gerrit 
Bernardus Luihof en Taeaetske Jans de Vries, wonende te Wanswerd. N.B. 
Familienaam vader ook vermeld als "van Luhof" 
4. FER. Marta van Luhof, geboren 6 december 1822, dochter van Gerrit 
Bernardus van Luhof en Taeaetske Jans van Loon, wonende te Wanswerd; 
N.B. Vader ondertekent met "Luihof" 
5. FER. Wilhelmus Luihof, geboren 23 maart 1825, Zoon van Gerrit 
Bernardus Luihof en Taeaetske Jans van Loon, N.B. Tweeling; familienaam 
vader ook vermeld als "Luhof"; hij ondertekent met "Luehof" 
6. FER. Johannes Antonius Luihof, geboren 23 maart 1825, zoon van Gerrit 
Bernardus Luihof en Taeaetske Jans van Loon, N.B. Tweeling; familienaam 
vader ook vermeld als "Luhof"; hij ondertekent met "Luehof" 
7. DAN. Eelkje Luehof, geboren 30 september 1826, Dochter van Gerrit 
Bernardus Luehof en Teetske Jans van Loonen 
8. DAN. Jan Leuhof, geboren 5 oktober 1829, Zoon van Gerrit Bernardus 
Leuhof en Taeetsche Jans van Loon 
9. DAN. Catharina Luehof, geboren 4 april 1832, Dochter van Gerrit 
Bernardus Luehof en Teetske Jans van Loonen 
10. DAN rond 1833 Vlgs: Overlijdensakte DAN 1851, Trijntje Gerrits 
Leukhof, vrouw, overleden 30 juni 18 51, oud 18 jaar, ongehuwd 
11. DAN. Folkert Luehof, geboren 3 januari 1837, zoon van Gerrit 
Bernardus Luehof en Teetske Jans van Loonen 
Uit het bovenstaande moge genoegzaam blijken hoe weinig consequent 
men in de begintijd met naamgeving omsprong, en hoe dat tot op de 
huidige dag verklaart waarom circa 100 nazaten van Gerrit in allerlei 
variaties van Luhoff/Luehof door het leven gaan 
In 1843 doet Gerrit een poging om bij de afgescheiden gemeente van 
Driesum (de latere gereformeerden) aan het avondmaal deel te nemen. 
Hem wordt de toegang evenwel ontzegt ‘dewijl in de belijdenis volstrekt 
geen leven konde worden ontdekt’. Desondanks bereikt Gerrit de 
gezegende leeftijd van 86 jaar. Zijn vrouw Taetske overlijdt drie jaar later. 
Ondanks herhaalde pogingen is tot nog toe niet gelukt om in Duitsland 
verder te komen. Is er iemand die nuttige tips heeft? Heeft men in 
Duitsland bijvoorbeeld ook een register van naamsaanneming, zoals alhier 
in 1811 is opgesteld? Of weet iemand iets over een Duitse variant van ons 
onvolprezen Tresoar? Alle hulp wordt bijzonder gewaardeerd. 
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KWARTIERSTAAT VAN ANTHONIJ BLOM  
[1871-1959]  
 
F.H. Blom 
 

Bronnen 
- Tresoar - Streekarchief Dokkum 
- In doarp yn de Noardeasthoeke[Jan 
Swart] - Wonen en werken in Engwierum 
[K. de Graaf] 
 

Generatie 1 
1 Anthonij Blom geboren 08-02-1871 in 
Brantgum en overleden 13-11-1959 te 
Dokkum was 12 jaar toen hij uit Brantgum 
vertrok en knecht werd bij zijn oom Pieter 
Boersma mr. bakker te Oostrum. In 1921 
stond hij ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel als kleinhandelaar in veevoer. 
Op publieke verkopingen bood hij op percelen land en andere vastigheden, 
soms om het strijkgeld en soms om het te houden en zelf in gebruik te 
nemen. 
Als mede oprichter en penningmeester van fanfare korps “Helje Op” te 
Oostrum zat hij met Fokke Fokkinga en Douwe Sijbrens Mellema in het 
bestuur van een van de eerste muziekkorpsen in Oostdongeradeel.  
Hij trouwde op 01-06-1897 in Metslawier met  
Aukje Gaasterland geboren 27-10-1870 in Oostrum, dochter van Klaas 
Sijtzes Gaasterland en Hiske Dirks Gaasterland, en aldaar overleden 
09.04.1942. Aukje slaagde in 1889 voor de akte van bekwaamheid als 
onderwijzeres en stond aan school te Huins, Marssum en haar 
geboortedorp Oostrum. Uit dit huwelijk te Oostrum geboren : 
Hiske, geb. 07.05.1898, overl. 07.12.1942, ongehuwd handwerk-
onderwijzeres O.L. school Oostrum  
Hans, geb.06.07.1902, overl.30.04.1986, gardenier te Oostrum, gehuwd 
1929 met Sijtske de Beer 
 

Generatie 2 
2 Hans Antoons Blom geboren 28-01-1839 in Niawier en overleden te 
Holwerd 19.12.1919 was mr. bakker te Brantgum en voorzanger/organist in 
de N.H.Kerk aldaar. Hans trouwde op 08-05-1868 in Metslawier[Od] met  
3 Maaike Jans Boersma geboren 23-11-1842 te Ee en overleden 03-10-
1898 in Brantgum. 
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Uit dit huwelijk te Brantgum geboren : 
Sieuke, geb.19.05.1869, overl.01.07.1920 gehuwd 1891 met Sijbe Sijbesma 
koopman te Morra 
Anthonij, geb.08.02.1871 zie 1 
Rienkje, geb.14.07.1873, overl.19.03.1957, gehuwd 1904 met Sjoerd Jouta 
winkelier rookwaren te Dokkum 
Geertje, geb.19.07.1876, overl.07.12.1952, gehuwd 1902 met Sijtze Jouta 
gardenier te Holwerd 

Foto uit ong. 1904: Anthonij Blom en Aukje Gaasterland met hun kinderen 
Hans en Hiske 
 

Generatie 3 
4 Antoni Hanzes Blom geboren 08-04-1811 in Morra en overleden 13-
09-1883 in Oosternijkerk, was schoolmeester te Niawier [1830-1843] en 
Oosternijkerk[1843-1863]. Antoni slaagde in 1840 voor de tweede rang en 
was een bekwaam onderwijzer. Later kreeg hij problemen met de 
gezondheid waardoor de school vervuilde en de orde te wensen over liet. In 
1863 kreeg hij eervol ontslag en ontving een pensioen van fl.280 per jaar. 
Hij begon een nieuw leven als herbergier in een jachtweide aan de Foeke 
Sjoerdsstrjitte in zijn woonplaats. Als ouderling van de N.H.Kerk [1865-
1870] en [1875-1883] nam hij actief deel aan het kerkelijk leven te 
Oosternijkerk. Hij behoorde bij de vrijzinnige stroming binnen deze kerk 
en was een warm voorstander van het Openbaar Onderwijs. 
Antoni trouwde op 19-09-1837 te Metslawier[Od] met  
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5 Rienkje Jans Joustra geboren 22-02-1817 te Dokkum en overleden 
04-08-1886 in Oosternijkerk. Uit dit huwelijk, geboren te Niawier : 
Hans,   geb.28.01.1839 zie 2 
Laurelia,  geb.02.12.1840, overl.10.09.1842, ongehuwd oud 2 jaar 
Laurelia,  geb.25.09.1842, overl.14.03.1907,ongehuwd winkelierse te 
Oosternijkerk, Geboren te Oosternijkerk: 
Dirtzen,  geb.29.05.1844, overl. gehuwd 1871 Sybren Sytsma en 
1887 met Jacob Gaasterland [1892  Amerika]  
Jan,   geb.20.05.1846, overl.22.01.1927, timmerman te Anjum 
gehuwd 1871 met Trijntje Douma 
Stijntje,  geb.01.06.1849, overl.01.06.1882, gehuwd 1879  met Jan 
v.d. Kooi arbeider onder Engwierum 
Dirk,   geb.28.10.1851, overl.02.02.1921, timmerknecht te 
Oostrum gehuwd 1880  met Antje Tilkema 
Antje,   geb.26.05.1856, overl.28.06.1862, ongehuwd oud 6 jaar 
Rienkje, geb.17.09.1858, overl.04.05.1912, ong.kruidenierster O-nijkerk 
6 Jan Jans Boersma geboren 13.12.1817 te Ee en overleden 08-04-1905 
te Morra was koemelker/voerman en herbergier te Morra. Hij trouwde op 
30-05-1840 in Kollumerland met  
7 Sieuwke Gerrits Rispens geboren 06-01-1819 te Burum en overleden 
11-08-1851 in Morra. Uit dit huwelijk geboren te Morra : 
Jan,   geb.27.01.1841, overl.22.04.1873, koemelker te Kollum 
gehuwd 1868 met Bregtje Bakker 
Maaike,  geb.23.11.1842 zie 3 
Gertje,   geb.17.02.1845, overl.23.06.1847,  twee jaar oud 
Gerrit,   geb.09.02.1847, overl.18.05.1906, ongeh. koemelker Morra 
Pieter,   geb.03.06.1851, overl.24.02.1923, mr.bakker Oostrum 
gehuwd 1874 met Ymkje Obma 
 

Generatie 4 
8 Hans Blom geboren 28-03-1788 te Lioessens was schoolmeester/ 
koster en dorpsrechter te Morra en overleed aldaar 08-04-1858. Hij werd 
in 1806 benoemd als onderwijzer en vierde op 7 Sept.1856 zijn 50 jarig 
amtsjubileum. Het was die dag feest in Morra en de kinderen werden 
getrakteerd. Ook werd in een feestelijke vergadering van het Departement 
Oostdongeradeel der Maatschappij tot Nut van het Algemeen aandacht 
geschonken aan zijn jubileum. Er was muziek en Hans werd toegezongen 
door leden van het Onderwijzers Gezelschap Oostdongeradeel. Aan hem 
werd een zilveren herinneringsmedaille uitgereikt. Hans trouwde op 28-12-
1806 te Engwierum met  
9 Dirtzen Siccama geboren 21-06-1784 in Engwierum en overleden op 
21-11-1859 te Ee. Uit dit huwelijk te Morra geboren : 
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Stijntje  geb.16.01.1808 overl.02.02.1812  te Morra oud 4 jaar 
Antoni  geb.08.04.1811 zie 4 
Stijntje  geb.29.04.1814 overl.01.01.1816 Morra  
Stijntje  geb.22.11.1816 overl.03.03.1900 te Burum gehuwd 1848 
met Bouwe Gerrits Rispens landbouwer te Kollum 
Antje  geb.04.06.1819 overl.04.09.1871 te Ee gehuwd 1846 met 
Jan Johannes Zuidhoff onderwijzer te Ee 
Hans  geb.28.08.1821 overl.19.08.1824  te Morra oud bijna 3 jaar 
Hanna  geb.27.08.1824 overl.24.03.1914 te Visvliet gehuwd 1849 
met Nicolaus Wollesius Boersema bakker te Ee 
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10 Jan Louwrens Joustra geboren 25-03-1793 in Dokkum en aldaar 
overleden op 22-05-1865 was volgens de Kadastrale Atlas 1832 eigenaar 
van een branderij aan de Oranjewal te Dokkum sectie A perceel 279-280. 
Hij was tevens koster in de Ned.Herv.Kerk aldaar. Jan trouwde op 25-10-
1812 te Dokkum met  
11 Louwrelia Dirks Velthuis geboren 17-06-1790 in Dokkum en aldaar 
overleden 25-05-1871. Uit dit huwelijk te Dokkum geboren : 
Lourens geb.31.03.1813 
Dirk  geb.27.03.1815 
Rienkje  geb.22.02.1817   zie 5 
Lourens geb.29.12.1819 
Dirk  geb.24.08.1822 
Thomas  geb.15.08.1825 
Elias  geb.06.02.1829 
Dirk  geb.30.09.1831 
Lourens geb.20.11.1836 
12 Jan Pieters Boersma geboren 02-10-1781 in Ee was landbouwer 
aldaar en overleed 02-06-1854. Hij trouwde op 01-11-1801 in Ee met  
13 Gertje Eeltjes Siegersma geboren 24-01-1775 te Rinsumageest en 
overleden 26-12-1819 in Ee. Uit dit huwelijk geboren te Ee : 
Pieter  geb.28.03.1802 
Eeltje  geb.12.04.1805 
Eelke  geb.21.02.1808 
Sijger  geb.31.01.1811 
Pieter  geb.30.12.1814  
Jan  geb.13.12.1817  zie 6 
14 Gerrit Rinzes Rispens geboren in 1773 te Burum en aldaar overleden 
21-10-1846 was landbouwer op het Nieuwland onder Burum. Hij trouwde 
in 1801 in Kollum met  
15 Maaike Bouwes Dijkma geboren 06-07-1779 te Kollum en overleden 
12-04-1855 in Burum. 
Uit dit huwelijk geboren te Burum : 
Sjeuwke geb.13.11.1803 
Janke  geb.17.06.1808 
Janke  geb.07.12.1809 
Bouwe  geb.30.09.1813 overl.13.05.1887 geh. 1848 Stijntje Blom 
Rinze  geb.13.03.1816 
Sjieuwke  geb.06.01.1819   zie 7 
 

Generatie 5 
16 Hans Hanzes Blom gedoopt 23.05.1756 te Boornbergum en 
overleden 16.06.1827 te Engwierum was schoolmeester te Lioessens en  
 
 

92 
 



Engwierum [1791-1827] en tevens dorpsrechter aldaar. Hans slaagde op de 
leeftijd van 52 jaar nog voor een proef van bekwaamheid voor het geven 
van les in het lager onderwijs en behaalde de vierde [laagste] rang. Op het 
orgel in de Ned. Herv. Kerk van Engwierum staan enige dichtregels die aan 
hem worden toegeschreven. Hans trouwde op 20-05-1781 in Lioessens met 
17 Stijntje Freerks[Backerus] geb.ca.1763 te Munnikezijl en overl. 24-
03-1829 in Engwierum. Uit dit huwelijk geboren te Lioessens : 
Tetje  geb.07.04.1783 overl.12.04.1849, gehuwd 1807 met Hein 
Gerrits Kingma gardenier te Engwierum 
Hans  geb.28.03.1788  zie 8 Geboren te Engwierum: 
Dieuke  geb.13.08.1792 overl.02.10.1858 gehuwd 1815 met 
Jan Geerts Siccama landbouwer te Engwierum 
Antje  geb.04.05.1795 overl.24.01.1872 gehuwd 1822 met 
Hendrik Alberts Bremer boerenknecht 
Freerk  geb.29.03.1798 overl.08.03.1838 bakker/herbergier onder 
Anjum gehuwd 1820 met Stijntje Boersma 
Sijtse  geb.22.01.1804 overl. voor 1811 ? 
Sijtske  geb.26.02.1807 overl.03.03.1885 gehuwd 1831 met 
Lammert Popkes de Bruin arbeider 
18 Antony Jans Siccama gedoopt 03-09-1758 te Engwierum en aldaar 
overleden voor 1811 was schoolmeester/dorpsrechter te Engwierum van 
1783-1792 en daarna commies der accijnzen op Dokkumer-Nieuwezijlen. 
Hij was daarnaast ook landbouwer en had rond Engwierum diverse 
percelen land en andere vastigheden in eigendom. Antony was in 1797 
mede oprichter van de Commune te Engwierum. Hij trouwde op 
02.02.1783 te Engwierum met  
19 Antje Doedes gedoopt23.03.1760 te Engwierum en aldaar overleden 
02.08.1838. Uit dit huwelijk te Engwierum geboren : 
Dirtzen  geb.21.06.1784 overl.21.07.1859 zie 9 
Cornelia geb.30.01.1787 overl.10.01.1858 gehuwd 1809 met 
Klaas Jacobs Doornbos landbouwer te Engwierum 
Sieuwke geb.22.03.1789 overl.25.06.1870 1e gehuwd 1809 
met Wessel Durks Lubberts overl.1820, 2e gehuwd 1821 met Meindert 
Sijbesma sluiswachter te Nieuwe Zijlen 
Jan  geb.30.06.1792 overl.voor 1811 
Doede  geb.03.03.1795 overl.voor 1811 
Doetje  geb.06.02.1798 overl.12.01.1853  gehuwd 1830 met 
Pieter Sjoeks gardenier te Engwierum 
Janna  geb.06.02.1798 overl.31.01.1875  gehuwd 1829 met 
Sikke Tjerks Ozinga bakker te Engwierum 
Boukje  geb.01.07.1800 overl.   gehuwd 1822 met 
Jan Helder landbouwer onder Westergeest 
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20 Lourens Jitses [Joustra] afkomstig van Hiaure was winkelier en 
tapper te Dokkum en trouwde op 09-05-1790 in Rinsumageest met  
21 Rienkje Jans Helder uit Sybrandahuis geboren ca.1766 overleden 
18.10.1818 te Dokkum. Uit dit huwelijk te Dokkum geboren : 
Jan  geb.30.08.1790  
Jefke  geb.24.02.1792  
Jan  geb.25.03.1793    zie 10  
Jetse  geb.09.01.1796  
Thomas  geb.06.11.1798  
Rienk  geb.11.02.1802  
Iefke  geb.20.11.1804  
Hidde  geb.24.09.1807  
22 Dirk Eelses Velthuys mr. timmerman/steenhouwer overleden 
ca.1804 in Dokkum trouwde op 17-12-1775 in Dokkum met  
23 Geesjen Klases Brouwer. 
Uit dit huwelijk geboren te Dokkum : 
Doetje  geb.06.10.1776  
Wijtske  geb.17.05.1778  
Klaasje  geb.14.04.1781  
Dievertje geb.20.02.1784  
Eelias  geb.11.03.1787  
Laurelia geb.17.06.1790    zie 11  
24 Pieter Jans geboren ca.1756 in Engwierum en overleden voor 1809 te 
Ee landbouwer aldaar trouwde op 14-01-1781 in Engwierum met  
25 Eelkjen Jans gedoopt 11-04-1745 te Ee en aldaar overleden 26-11-
1820. Uit dit huwelijk geboren te Ee : 
Jan  geb.02.10.1781    zie 12  
Pijter  geb.12.09.1783  
Anne  geb.01.05.1788  
26 Eeltje Siegers geboren ca.1744 in Oostrum en overl.25-03-1813 te 
Wetsens trouwde op 03-04-1768 in Niawier met  
27 Sjieuwke Freerks gedoopt te Niawier op 09-09-1742 en overl.31-12-
1812 in Wetsens. Uit dit huwelijk geboren te Niawier : 
Sybeltje  geb.02.04.1769 
Geboren in het Clooster onder Rinsumageest : 
Marijke  geb.00.00.1771 
Antje  geb.15.12.1772 
Gertje  geb.24.01.1775 
Freerkje geb.06.03.1777 
Sijger  geb.01.03.1779 
Geboren te Wetsens : 
Grijtie  geb.21.10.1782  
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Grietje  geb.04.05.1784  
Freerkje geb.18.08.1787  
Sijger  geb.24.05.1789  
28 Rinze Klases overleden voor 1811 trouwde met  
29 Sjeuke Gerrits geboren ca.1738 en overleden 26.02.1816 in de mairie 
Burum. Uit dit huwelijk geboren : 
Gerryt  geb.27.04.1772  
Sybrig  geb.27.04.1772  
Gerrit  geb.11.11.1773  
30 Bouwe Gerrits geboren ca.1742 onder de klokslag van Kollum en 
overleden 09-11-1824 trouwde op 17-12-1769 te Kollum met  
31 Dieuwke Repkes geboren ca.1749 onder de klokslag van Burum en 
overleden 02-01-1818. Uit dit huwelijk geboren: 
Gerrit  geb.00.00.1771  
Jancke  geb.06.04.1775  
Mayke  geb.06.07.1779  
Gerryt  geb.02.05.1788  
Lysbet  geb.21.04.1790  
 

Generatie 6 
32 Hans Sijtses[ Blom] gedoopt te Oostermeer 26-03-1724 en overleden 
na 1778  was volgens het lidmatenboek van de N.H.Gemeente Metslawier 
en het Speciekohier 1763 schoolmeester aldaar. Hij trouwde op 16-08-1750 
in Boornbergum met  
33 Antie Hanses gedoopt te Noorderdrachten 04-01-1728 en overleden 
te Metslawier na 1778. Uit dit huwelijk geboren : 
Sijtse  gedoopt 30.05 1751, overl. gehuwd 12.05.1776 
Niawier met Janke Oedses 
Janke  gedoopt 07.12.1752, overl.23.01.1833, gehuwd 05.04.1778 
te Morra met Jacobus[Sinnema] wagenmaker 
Hiltje gedoopt 27.101754, overl.11.04.1779, gehuwd 12.05.1776 Niawier 
met Jantje Minnes[Walstra] tapper 
Hans  gedoopt 23.05.1756  zie 16 
Trijntje  gedoopt 07.05.1758, overl.24.06.1819, gehuwd 08.07. 1781 
te Morra met Jan Jurris [Blom] arbeider 
34 Freerk Gabes gedoopt 21.12.1732 te Munnikezijl en overl.ca.1781 te 
Metslawier mr. timmerman aldaar trouwde 05.1761 te Munnikezijl met  
35 Dieuwke Ymes van Oostrum geboren ca.1739 en overleden 13.02.1819 
te Metslawier. Uit dit huwelijk geboren : 
Stijntje  geb.00.00.1763 zie 17 
Yttje  geb.25.02.1765  
Tetje  geb.01.08.1767  
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Liesbeth geb.06.03.1770  
Imkjen  geb.06.06.1772  
Gaatske  geb.06.01.1775  
Gaatske  geb.06.05.1776  
 
Naschrift 
Anthonij Blom is mijn grootvader van vaderskant. Na het overlijden in 
1942 van eerst zijn vrouw en later zijn dochter woonde pake Anton, waar ik 
de beste herinneringen aan bewaar, 17 jaar [1942-1959] in bij mijn ouders. 
Anthonij komt uit een geslacht waarvan leden van vier generaties aktief 
waren in het Openbaar Lager Onderwijs te Oostdongeradeel. Zijn vrouw 
Aukje Gaasterland en later zijn schoondochter Sijtske de Beer stonden ook 
voor de klas en hebben een steentje bijgedragen aan de scholing van de 
dorpsjeugd van Oostrum. Daarnaast waren sommige van de hiervoor 
genoemde leden van de familie Blom aktief in het kerkelijk leven als 
voorzanger, koster of ouderling en een enkeling vervulde het ambt van 
dorpsrechter. Kortom het waren bezige baasjes die hun [bescheiden] partij 
hebben meegeblazen in het dagelijkse leven van de dorpen Engwierum, 
Morra, Niawier, Oosternijkerk en Oostrum.  
 

LOODSEN OOSTMAHORN e.o. in 1860-61 (1) 
Femme Gaastra 
C.A. Boomgaard, commissaris van het loodswezen, ontvanger der gelden en 
scheepsdiepgangmeeter, Oostmahorn. W.J. Roosingh, adjunct Zoutkamp. 
Zeilloodsschippers: 
G. Ties, genaamd Geert Thijs Dijkhuis ; 
W.M. Feninga [doorgestreept, kennelijk niet meer als zodanig werkzaam] 
Gooitzen Folkerts Kruizenga  
Loodsen: 
E. Bol, G.F. Kruizenga [doorgestreept, kennelijk schipper geworden] 
J.J. Kolle, 
R. Kuin [?, doorgestreept] J.K. Zwart Louwe Bol (sedert 16-11 1860) 
F.K. Zijl  (16-02 1860)   J. Pilon  (11 maart 1861) 
Kwekelingen eerste klas 
J. Kuyper    J. Dubois (of Du Bois) 
Loodsen naar zee, standplaats Oostmahorn;  
J. Bol,     K.G. Frik 
Hulploods(en) Pilon.  
 
1. Sybe Sybesma stelde via onze website een vraag over loodsen te Oostmahorn rond 
1800. We konden hem niet helpen. Hij kreeg hulp van F. Gaastra en was zo 
vriendlijk dat antwoord naar ons door te sturen. Misschien heeft iemand er iets aan. 
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CONCENTRATIE SCHOLEN DONGERADEEL, 
deel 1: OOSTDONGERADEEL 
 
Reinder Tolsma (reinder.tolsma@home.nl) 
 
De sluiting van de christelijke school "De Tarissing" in Nes, in de zomer 
van 2006, was de aanleiding om eens onderzoek te gaan doen naar het 
verloop van het aantal scholen in de Dongeradelen. Ten slotte was ook de 
openbare school van Nes een twintigtal jaren geleden al gesloten en de 
vraag was hoe dat in de andere dorpen van Dongeradeel iss gegaan. Het 
onderzoek werd beperkt tot Oost- en Westdongeradeel, de stad Dokkum 
werd niet meegenomen. 
 
Inleiding 
Hoewel de meeste dorpen in de Roomse tijd (voor 1580) al scholen hebben 
gehad, vaak bediend door de pastoor, een taak die sommigen van hen ook 
na de omwenteling van 1580 zullen hebben vervolgd, werd begonnen met 
het jaar 1817 als startpunt van het onderzoek. Dat heeft als praktische 
reden dat er in het archief van de Provinciale Commissie van Onderwijs een 
"Register van onderwijzers, hun traktementen en emolumenten" uit dat 
jaar bewaard is gebleven (1). 
Uit deze lijst is op te maken in welke dorpen in dat jaar algemene scholen 
bestonden en door wie de onderwijzers aan die scholen betaald werden. 
Het valt daarbij op dat er in elk kerkdorp een school is behalve te Jouswier; 
de kinderen uit dit dorp moesten naar de school in Oostrum waarbij wel 
bedacht moet worden dat zij niet over de nu bestaande weg gegaan zijn 
(een afstand van 4 km) maar over een kleiweg dwars door de landen (om 
de toen nog bestaande Jouswierster meer heen) waardoor de afstand 
ongeveer 1 km geweest zal zijn. 
 
Bekostiging onderwijzers 
In de lijst werden ook andere gegevens verwerkt zoals de naam van de 
onderwijzer, de rang die hij behaald had (er waren 4 rangen waarbij de 1e 
rang de hoogste was) en de verdiensten die bij de onderwijzerspost 
hoorden. Dat deze verdiensten erg uiteen liepen, is gemakkelijk te 
constateren: van de f 155,- die onderwijzer Huizinga in Lioessens verdiende 
tot de f 456,- die Buma in Anjum elk jaar kon verwachten. Dat verschil had 
velerlei oorzaken maar lag niet, zoals misschien te verwachten is, alleen aan 
het grotere aantal leerlingen dat de school bezocht. Zo verdiende 
onderwijzer Smeding in Paesens elk jaar f 100,- minder dan Buma terwijl 
hij evenveel leerlingen in zijn klas had.  
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In de oorspronkelijke lijst was nog een post opgenomen: welke extra 
inkomsten had de onderwijzer in 1817 en welke zijn voorganger. Dan 
ontvouwt zich een scala van allerlei inkomsten die een onderwijzer in die 
tijd nodig had om zijn (misschien) talrijk gezin te kunnen onderhouden:  
Aalsum: de voorganger was collecteur (f 100,-) en De Vries is nu voor f 70,- 
oppasser op het kerkhof en doodgraver 
Anjum: de voorganger was ontvanger, Buma is voor f 200,- secretaris van 
de schout 
 
"Register van onderwijzers, hun traktementen en emolumenten" 

Plaats Naam R
an

g 

G
etal leerlin

gen
 

Jaarw
ed

d
e 

A
ls koster, 

voorzan
ger 

S
ch

oolgeld
en

 

A
n

d
ere voor-

d
elen

, w
on

in
g 

 T
otaal 

 
Aalsum 

 
P.H.de Vries 

 
2 

 
40 

 
75 

 
25 

 
75 

 
30 

 
205 

 
Anjum 

 
T.J. Buma 

 
1 

 
70 

 
160 

 
141 

 
120 

 
35 

 
456 

 
Ee 

H.E. van 
Leeuwen 

 
2 

 
40 

 
260 

 
 

 
80 

 
20 

 
360 

Engwie-
rum 

 
H. Blom, sr 

 
2 

 
38 

 
117 

 
25 

 
30 

 
30 

 
202 

Jouswier 
Oostrum 

J. van 
Waardt 

 
2 

 
17 

 
96 

 
15 

 
25 

 
30 

 
166 

Lioes-
sens 

 
S. Huizinga 

 
2 

 
20 

 
63 

 
32 

 
20 

 
40 

 
155 

Metsla-
wier 

 
J.P. de Vries 

 
2 

 
36 

 
150 

 
6 

 
90 

 
34 

 
289 

 
Morra 

 
H. Blom jr. 

 
2 

 
38 

 
179 

 
22 

 
50 

 
30 

 
281 

 
Niawier 

 
H.S. Talsma 

 
2 

 
28 

 
130 

 
 

 
60 

 
45 

 
235 

 
Nijkerk 

 
T. Sybenga 

 
2 

 
50 

 
250 

 
30 

 
50 

 
25 

 
325 

 
Paesens 

 
J. Smeding 

 
2 

 
70 

 
150 

 
20 

 
150 

 
35 

 
355 

 
Wetsens 

 
G.Veendorp 

 
2 

 
20 

 
50 

 
56 

 
40 

 
40 

 
236 
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Ee: de voorganger was gaarder en dorpsrechter voor f 200,-, nu niets extra 
Engwierum: Blom is havencollecteur (f 150,-) en dorpswachter (f 26,-) 
Jouswier en Oostrum: voorganger dorpsrechter (f 15,-), nu niets extra 
Lioessens: voorganger was collecteur speciën en dorpsrechter voor f 97,-, 
Huizinga is dorpswachter voor f 16,- (in 1822 Ontvanger gemaal: f 120,-!) 
Metslawier: voorganger was dorpsrechter voor f 20,-, nu niets extra 
Morra: voorganger gaarder en dorpsrechter f 15,-, Blom is dorpswachter en 
opziener der turf voor f 40,- 
Niawier: voorganger was gaarder (f 245,-) en dorpsrechter (f 21), nu niets 
extra (in 1820 krijgt hij f 45,- meer van de gemeente) 
Nijkerk: voorganger was collecteur florenen (f 120,-), Sybenga niets extra 
Paesens: voorganger collecteur en dorpsrechter (f 110,-) Smeding is dorps-
wachter voor f 15,- 
Wetzens: voorganger was collecteur consum. middelen, reëel en 
dorpsrechter (f 100,-), Veendorp is dorpswachter voor f 7,- 
 
Nog interessanter wordt het als er een tweede lijst wordt bijgehaald: 
"Register van onderwijzersstandplaatsen en van de fondsen waaruit de 
traktementen, aan elk van die standplaatsen verbonden, worden betaald, 
opgemaakt in 1818". (2) 
 

Plaats Dis- 
trict 

Grie- 
tenij 

Kerke- 
beurs 

Land- 
huur 

Grond- 
pacht 

Totaal 

Aalsum 75  25   100 
Anjum 58,15  88,60 85 70,40 302,15 (1) 
Ee  75 11 (4)   86  
Engwierum 117  25   142 
Lioessens  63 32   95 
Metslawier 150    4,80(7) 

5,95 aan  
renthen 

160,75 

Morra  129 22 
Diak.: 
52 

  203 

Niawier 45  40   85 
(Ooster) 
Nijkerk 

  250   250 

Oostrum 96  15(8)   111 
Paesens 100  50   150 
Wetsens  50 56(10) 40(10  146 

Noot: Kerkebeurs = de kerkvoogdij 
(1) Landhuur nr. 7 = 5 pm, grondpachten van stem 1 Holdinga, stem 2 Sijsma, de 
oude kooi, de roode schuur, Hebma en de nrs. 5,15,16,21,22,23,29,37,50,51,54,55,  
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56,57,58,72,75,76,77, vier huissteden en de molen, Melis Muis, Kerkeplaats, de 
weverij en nog 24 huissteden 
(4) Voor het klokluiden 
(7) Grondpachten uit huizen 56,57,58, renthen=eeuwige rente van kerkvoogden 
(8) Betreft kerk van Jouswier 
(10) Betreft f 56,- van de diakonie en 3 pm greidland nr. 125, waarde f 40,- 
 
Uit deze lijst blijkt dat meester Buma in Anjum dan wel de meeste 
inkomsten had, maar het ophalen van al die grondpachten hem nog heel 
wat moeite zal hebben gekost. 
Verder wordt duidelijk dat op heel veel scholen het eigen dorp een zwaar 
stempel drukte: de onderwijzer werd betaald uit kerkebeurs en dorpskas. 
De onderwijzer in Oosternijkerk werd zelfs helemaal betaald uit de 
kerkebeurs, hij was tevens koster en organist. Hij is ook heel lang kerkelijk 
ambtenaar gebleven, al kreeg hij sinds 1830 ook f 100,- uit de gemeentekas. 
Als in 1858 het gemeentebestuur een besluit neemt over de onderwijzers-
salarissen zijn er nog twee scholen over waar de onderwijzers een toelage 
krijgen uit de kerkebeurs: Ee en Oosternijkerk. Te Oosternijkerk wil de 
kerkvoogdij de gouden band met de school dan nòg niet kwijt: de gemeente 
betaalt f 249,- en de kerk f 251,-!  
Pas in 1871, als de dorpskassen verdwijnen, komt daar verandering in. 
Eerst krijgt meester Van der Woude, die de f 170,- uit de dorpskas moest 
missen, nog een extra toelage van f 100,- voor zijn positie als organist (een 
verkapte subsidie), maar in 1885 maakt de nieuwe kerkvoogdij ook daar 
een eind aan. De dan opgetreden rechtzinnige kerkvoogdij vindt het niks 
dat de onderwijzer aan de openbare school aldus bevoordeeld wordt ten 
opzichte van de onderwijzer aan de dan al bestaande christelijke school en 
schrapt de f 100,- toelage. 
 
Onderwijs wordt een geheel gemeentelijke zaak 
Uit bovenstaande moge blijken dat in de loop van de 19e eeuw de gemeente 
steeds meer de scholen en onderwijzers ging betalen en daarmee ook de 
zeggenschap over die scholen verwierf: het werd een gemeentelijke zaak. 
De onderwijzer werd van kerkelijk ambtenaar tot gemeentelijk ambtenaar. 
Vanaf dat moment is het verloop van het leerlingenaantal op de scholen, de 
scholenbouw, het stichten en sluiten van scholen enz. enz. het beste op te 
maken uit het archief van de gemeente. Aan de hand van in dat archief 
gevonden gegevens is onderstaande (korte) beschrijving van de scholen in 
de verschillende dorpen gemaakt.(3) 
Aalsum: 
In 1829 een nieuw gebouw, buiten gebruik na 1911. In 1911 een nieuw 
gebouw dicht bij Dokkum, na vergroting viel deze (na de grenswijziging van  
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1925) onder Dokkum. In 1921 nog 31 kinderen en GS keurt opheffing op 31-
12-1924 goed. 
Anjum: 
Door de nieuwbouw van de CNS in 1866 (gebouw was verbouwde 
wagenschuur, in 1905 afgekeurd en vervangen door nieuw modern gebouw, 
na 1974 weer nieuw gebouw, heet nu De Eeker) verloor meester Roorda op 
één dag 93 van zjjn 145 leerlingen. Herstel dorpsschool tot 112 leerlingen in 
1876, daarna langzame daling tot 50 in 1897. In 1924 nieuwbouw aan de 
Nieuweweg (in 1976 afgebroken), opheffing in 1969, na verlies van beroep 
op de Kroon tegen besluit van GS.  
Ee: 
Oud gebouw, veel gebreken, overvol, echter door stichting CNS plotseling 
verbetering, vanwege vermindering aantal leerlingen Nieuw gebouw voor 
1903, opheffing in 1926. In 1879 CNS (later hervormd) geopend, daardoor 
OLS van 174 ll in 1878 naar 60 ll in 1879. In 1897 chr. school op gerefor-
meerde grondslag, in 1925 in een nieuw gebouw. In 1967 fusie tussen beide 
chr. scholen waarna nieuwbouw aan de Skieppereed, naam: De Gearing. 
Engwierum: 
In 1828 nieuw gebouw, in 1883 werd er weer een nieuw gebouw gesticht, 12 
ll gaan na 1879 naar CNS te Ee. In 1934 opheffing van de openbare school, 
op 1-4-1934. In 1907 een christelijke (herv.) school te Engwierum, in 1909 
een school op gereformeerde grondslag. In 1955 fusie, in 1957 de kr. nasj. 
skoalle, in 1963 nieuw gebouw aan de Dodingawei en in 1992 weer een 
nieuw gebouw, nu aan De Kampen, naam: De Springplanke. 
Ezumazijl: 
Rond 1854 zaten er 50 ll op deze school, in 1865 werd er een nieuw gebouw 
gesticht. In 1880 nog maar 30 ll: samenvoeging met Anjum? In 1883 
besloten om school op te heffen. 
Lioessens: 
In 1858 werd het oude schoolgebouw vervangen door gloednieuw gebouw. 
Tuinman jarenlang onderwijzer. In 1905 oprichting gereformeerde school, 
er zaten daarna nog 22 op de openbare school. In 1908 opheffing der 
openbare school. Na de oorlog werd de school een CNS, naam: De Griffel. 
Metslawier: 
Nieuwe onderwijzerswoning in 1880 en nieuwe school in 1883 aan de Mr. 
van Loanstrjitte. School bleef bestaan ondanks de ongeveer 25 ll begin 
zeventiger jaren. Opgeheven in juli 2001. Chr. school gesticht in 1922, in 
1978 wordt een nieuw gebouw betrokken, naam: De Rank. 
Morra: 
Oud gebouw uit 1827, nieuwbouw in 1883. Opgeheven per 1-4-1937. In dit 
dorp is geen chr. school geweest.  
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Niawier: 
Problemen in 1873 omdat de predikant van de Chr. Geref. Gem. uit 
Lioessens (waar vele Niawiersters lid van waren) op de dinsdagmorgen 
godsdienstles af, waardoor vele kinderen die dag de school verzuimden. Er 
waren rond de 60 ll. Rond 1880 vooruitgang door opheffing school van 
Wetsens. Opgeheven in 1911 toen er nog 13 ll waren. In 1906 oprichting 
school op gereformeerde grondslag, helft van de ll openbare school gaat 
mee. In 1986 een nieuw gebouw: By de Boarne. 
Oosternijkerk: 
Nieuwbouw in 1822. Oprichting christelijke school in 1868 kostte 1/7 deel ll 
openbare school. In 1910 nog slechts 28 ll. In 1883 een nieuw 
schoolgebouw, in 1-1-1934 opheffing en verkocht. Christelijke school betrok 
nieuw gebouw in 1902 en in 1950, naam: Foeke Sjoerds Skoalle. 
Oostrum: 
Het in 1829 totaal vernieuwde schoolgebouw was in 1871 zo slecht dat er les 
werd gegeven in het portaal van de kerk. Om schoolverzuim te voorkomen 
werd er in de zomermaanden ’s ochtends van 5 tot 6 les gegeven, daarna 
moesten de kinderen naar het landwerk!! Geheel nieuw schoolgebouw in 
1874. In 1921 nog maar 33 ll op school, opgeheven 1-4-1934.  
Paesens: 
In 1840 (eerder in 1810?) een nieuw gebouwde dorpsschool, verbouwing in 
1882. Na 1890 gestage teruggang ook al kwamen er na 1909 kinderen uit 
Moddergat (overeenkomst met gemeente WED). Opening hervormde 
school in 1917, waarna in 1918 besluit tot opheffing OLS viel. Fusie tussen 
geref. en herv. school kwam in 1960 tot stand, in 1965 een nieuw 
schoolgebouw. Zie ook Moddergat. De school heet: ’t Kompas. 
Wetsens: 
Veel schoolverzuim, rond 1850 een 20 ll, in 1865 nog 19 stuks. In 1876 een 
terugval van 8 kinderen uit de gemeente WED (Hantumeruitburen), in 
1878 nog 9 kinderen. Opheffing in 1880. 
 
Opheffing van openbare scholen rond 1880 
De opkomst van christelijke scholen na 1865 zorgde voor een daling van het 
leerlingenaantal in de openbare. Daaraan gekoppeld de slechte toestand 
van de gebouwen en de invoering van een nieuwe schoolwet zorgden rond 
1880 voor veel activiteiten van de gemeente(raad) op het gebied van 
onderwijs. Al in 1873 worden de eerste plannen gemaakt om nieuwe 
lokalen en schoolgebouwen (Oostrum, 1874) te stichten. In 1884 zijn er 
nieuwe scholen gebouwd in Engwierum, Metslawier, Morra en Oosternij-
kerk en vergrote lokalen te Aalsum, Anjum, Ee, Niawier en Lioessens. 
De mogelijkheid wordt tevens onder ogen gezien om bepaalde scholen op te 
heffen. Een dergelijke overweging komt meestal tot stand als er een 
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aanleiding is.  
 
Wetsens (voor 1984 geschreven als Wetzens) 
Zo merkt de plaatselijke schoolcommissie in 1880 op dat te Lioessens en 
Wetsens “het onderwijs meer en meer onvoldoende” wordt gegeven, 
oorzaak: drankmisbruik door het Hoofd der School. Het HDS te Lioessens 
verkeert daardoor in financiële moeilijkheden en die te Wetsens maakt zich 
schuldig aan “pligtsverzuim” tegenover de 9 aanwezige leerlingen. Er gaat 
een aantal brieven naar de schoolopziener. 
Het gevolg is dat Sijtze Feenstra, HDS te Wetsens, eervol verslag verleend 
kan krijgen “zulks op grond van ligchaamsgebreken (verminderd gezichts-
vermogen)”. De commissie stelt voor om de ontstane vacature niet meer te 
vervullen en de school te Wetsens te sluiten. B&W en gemeenteraad gaan 
akkoord en voeren de volgende redenen aan: 
- er zijn 19 kinderen in de leeftijd, 6, 7 of 8 gaan echt naar school  
- korte afstand naar de scholen te Aalsum en Niawier (waar de kinderen 
dan heen moeten), sommige kinderen wonen zelfs dichter bij deze dorpen 
- naar beide dorpen loopt nu een kunstweg (dus is de situatie gunstiger dan 
in sommige andere dorpen of gehuchten in de gemeente) 
- in beide dorpen is door opheffing van de school te Wetsens geen meerder 
personeel op school nodig 
- de discussie is ook gevoerd tijdens de vorige vacature (Feenstra werd in 
1862 benoemd) en nadien is er nog meerdere keren over gesproken 
Na deze beraadslaging wordt eenparig besloten de school te Wetsens op te 
heffen en de onderwijzerswoning per 1-10-1880 te verhuren aan het 
voormalig hoofd, Sytze Feenstra.  
In augustus 1880 komt er nog een brief bij B&W binnen van 15 adressanten 
uit Wetzens die de school willen behouden; hun verzoek wordt echter 
afgewezen en GS geven toestemming voor de sluiting.(4) 

 
 
 

 
 
 
 

Bouwtekening 
scholen in 1883: 
allemaal gelijk ! 

(zie verderop voor 
de voorkant van het 

gebouw) 
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Ezumazijl 
In de zomer van 1882 wordt het hoofd van Anjum ziek en is Pier Fokkes 
Dijkema, HDS te Ezumazijl, zijn vervanger. Het onderwijs te Ezumazijl 
wordt daardoor tijdelijk geschorst. Dit lijkt een mooie gelegenheid voor de 
Raad (al merkt Helder op: “dat indertijd tot de stichting der school te 
Ezumazijl is besloten nadat 't bestaan der noodzakelijkheid daarvan 
bewezen was en Z Ed zegt er niet in te kunnen toestemmen dat er nu reeds 
weder tot de opheffing dier school wordt overgegaan”) om de vacature die 
in Anjum ontstaat (na het spoedig overlijden der HDS) te vervullen met de 
aanstelling van Dijkema en de ontstane vacature te Ezumazijl niet meer te 
vervullen. In de Raadsvergadering van 30-10-1882 wordt met 8-5 besloten 
om de school te Ezumazijl op te heffen, redenen: 
GS gaan echter niet akkoord (14-12-1882) en het besluit moet worden 
teruggenomen. Het dient gezegd dat er in Ezumazijl in 1865 nog 70 ll naar 
school gingen en in 1882 zelfs nog 38. Wel wordt er al eens opgemerkt (na 
weer een aanvraag van de inwoners van Oostmahorn) dat het niet kan 
bestaan dat er in het dorpsgebied van Anjum 4 scholen zijn (Anjum 2, 
Ezumazijl en dan ook nog Oostmahorn). 
In 1883 gaat HDS Dijkema naar de gevangenisschool te Leeuwarden en een 
nieuwe gelegenheid dient zich aan (Raadsvergadering 13-8-1883).  
De burgemeester opent de beraadslagingen met: “Wat mij betreft, zoo 
vervolgt de Voorzitter, kan ik verklaren dat één der argumenten, vroeger 
door mij tegen ’t opheffen der school te Ezumazijl ingebragt, vervallen is, 
n.l. ’t niet vacant zijn der betrekking van hoofd der school; - en, aangezien 
ik gaarne uitgaven, niet gebiedend noodig, vermijd, zal ik mij, wijl ook ’t 
getal leerlingen van de school te Ezumazijl weder afgenomen is, er niet 
tegen verklaren een besluit tot opheffing dier school te nemen, al hoewel ’t 
mijn gevoel onaangenaam aandoet eene inrigting voor onderwijs buiten 
gebruik te zien stellen”. 
Raadslid Durk Zwart (voorzitter van de christelijke school te Oosternijkerk, 
een school die helemaal niets vergoed krijgt van de gemeente) merkt op: 
"dat naar de meening van Zed. ’t ook met een gepaste zuinigheid in strijd 
zou zijn, wanneer thans niet tot opheffing der school te Ezumazijl wordt 
besloten”. 
Na een uitvoerige beraadslaging (waarin als redenen worden genoemd: - 
nu vacant, - bezuiniging, - minder leerlingen, - minder bevolking, - het 
ogenblik is gunstig, - er ligt een kunstweg naar Anjum, - binnen half uur 
bereikbaar, - "kan aldus zonder bezwaar worden gemist") wordt weer 
besloten de school te Ezumazijl op te heffen en nu gaan GS wel akkoord. 
 
Tot slot 
Werden deze twee scholen opgeheven in de crisistijd van de jaren '80 van  
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de 19e eeuw, bijna 50 jaar later en weer in een crisistijd, nu van de jaren '30 
van de 20e eeuw, worden er weer een aantal scholen gesloten. Deze keer is 
bezuiniging de grootste drijfveer, een bezuiniging die van Rijkswege wordt 
opgelegd. Daarover meer in een volgend artikel omdat er samenhang is met 
scholen in Westdongeradeel. In dat artikel zal ook een totaaloverzicht 
worden gegeven van het verloop van het aantal scholen in beide 
gemeenten: van 35 scholen in 1915 tot 15 scholen in 1996! 
Deze aflevering wordt besloten met een overzicht van ontstaan en 
opheffing van scholen in Oostdongeradeel van 1818 tot heden: 
 
       Plaats  Openb.   Opgeh.   Herv.    Opgeh.   Geref.    Opgeh.   CNS    Opgeh. 

Aalsum 1818 1925       
Anjum 1818 1969     1866 Nog 
Ee 1818 1926 1879 1967 1897 1967 1967 Nog 
Engwierum 1818 1934 1907 1955 1909 1955 1957 Nog 
Ezumazijl n1818 

v1854 
1883       

Lioessens 1818 1908   1905  195? Nog 
Metslawier 1818 2001     1922 Nog 
Morra 1818 1937       
Niawier 1818 1911   1906  19?? Nog 
Oosternijk. 1818 1934     1868 Nog 
Oostrum 1818 1934       
Paesens 1818 1918 1917 1960   1960 Nog 
Wetsens 1818 1880       

 
Noten: 
1. Tresoar, arch. 34-
01, nr. 60a (bedra-
gen afgerond op 
hele guldens) 
2. Idem, nr. 60b 
3. Gebruikt werden: 
Openbaar Onder-
wijs in Oostdonge-
radeel, W.T. Keune, 
zj en boekwerkjes 
over afzonderlijke 
christelijke scholen 
in de dorpen 
4. Inv. OOD nr 301, 

vergaderingen 
B&W, Inv. 257, raadsvergaderingen 
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JOHANNA JOHANNES ROSIER, 
HET MEISJE VAN DE MERKLAP 
 
G. Rosier. (g.rosier@hetnet.nl.) 

 
Op de uitgebreide tentoonstelling van merklappen in Leeuwarden van het 
begin 2006, was er ook een exemplaar van Johanna Johannes Rosier. 
Vrienden van ons hadden hem gezien. We werden ’s avonds al opgebeld 
met de vraag .”Was zij familie van jou”? Zelf word je dan ook nieuwsgierig, 
dus zijn we de laatste zaterdag van de tentoonstelling naar het Fries 
museum gegaan en hebben er meteen een foto van genomen. 
 
Wie was nu Johanna Rosier? 
Johanna Rosier was geboren te Dokkum, 29-11-1821. Dochter van 
Johannes Rosier en Antje Klaver. Grootouders waren Johannes Rosier en 
Lijsbeth Idzes te Anjum en van moederskant, Alle Fransen Klaver en 
Saapke Huberts Rekker te Dokkum. 
Grootvader Johannes Rosier was geboren te Ternaard, 08-09-1751 en 
overleden te Anjum 07-12-1909. Hij was getrouwd(I) te Anjum, 15-06-1777 
met Lijsbert Idzes, geboren te Anjum, gedoopt op 07-11-1756 en overleden 
aldaar in 1799. 
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Hij was getrouwd(II) te Anjum 03-08-1801 met Sybrig Goffes, geboren te 
Anjum in 1763 en overleden aldaar op 27-08-1818, weduwe van Pyter 
Jilderda organist en schooldienaar te Anjum. Hij was chirurgijn te Anjum, 
tevens wordt hij genoemd als ouderling in de kerk. Uit zijn eerste huwelijk 
had hij zeven kinderen, waarvan twee vroeg overleden. Uit het tweede 
huwelijk nog een dochter, Martha. 
Grootvader Alle Fransen Klaver, geboren Dokkum 20-03-1767, overleden 
aldaar op 03-03-1840. Hij was getrouwd te Dokkum met Saapke Huberts 
Rekker, geboren te Dokkum 15-08-1773, overleden aldaar 05-01-1859. Hij 
was een van de burgemeesters van Dokkum. De familie behoorde bij de 
Doopsgezinde gemeente. 
Johannes, de vader van Johanna, was geboren te Anjum 01-01-1788, 
overleden te Sneek 06-03-1855. Getrouwd(I) te Dokkum 13-02-1814 met 
Antje Alles Klaver, geboren te Dokkum 14-04-1794, overleden te Anjum 28-
05-1826. Getrouwd(II) te O.D. 10-12-1829 met Trijntje van Assen, geboren 
te Aalsum 17-08-1793 overleden te Dokkum 11-09-1869. Zij was dochter 
van Jan Hermanus van Assen en Geertje Louws Fopma. 
Johannes kon kennelijk goed leren en wilde niet zoals zijn broers, 
landarbeider of bakkersknecht worden. Hij wordt klerk en klimt op tot 
gemeentesecretaris van de Mairie Anjum in de Franse tijd. Nadien treffen 
we hem aan als ontvanger der belastingen en woont hij te Dokkum, 
Nijland(Wymbritseradeel), daar zit hij ook in de kerkenraad, en in Sneek.  
Het gezin bestond uit vader, moeder en vijf kinderen, te weten: 
1. Alle Rosier, geboren te Dokkum op 02-12-1814 en overleden te Nijland 
op 14-10-1836. 
2. Elisabeth Rosier, geboren te Dokkum 26-01-1817, overleden te 
Hengelo(O) 02-10-1892, ook aangegeven te Leeuwarden. Getrouwd te 
Wymbritseradeel, 16-07-1847 met Hans Heinrich Gasau, geboren te 
Pansdorf (vorstendom Lubeck) en gedoopt aldaar op 10-06-1810, zoon van 
Sikko en Maria Rekker. Hij woont en werkt in Dokkum en is 
muziekmeester. Overleden te Dokkum op 13-10-1872. De volgende 
kinderen worden te Dokkum geboren: 

a. Anna Elisabeth Gasau, 30-06-1848, overleden ald. op 21-07-1865. 
b. Johannes Gasau, 05-10-1849, overleden te Assen, 05-07-1914. 
Beroep muzikant. Hij was getrouwd te Arnhem, 08-11-1876 met Maria 
Willemina Keijser, geboren te Arnhem en overleden aldaar 30-05-
1939, oud 91 jaren. Dochter van Friedrich Wilhel Keijser, schrijnwerker 
en Willemina Duinkerk. 
c. Pieternella Cornelia Gasau, geboren 15-07-1851, overleden te 
Hengelo(O) in 1918. Zij is getrouwd te Leeuwarden 14-02-1880 met 
David Kaastra, geboren te Leeuwarden  26-12-1843, zoon van Jelle 
Sjerps Kaastra en Jitske Vonk. 

 
 

107 
 



d Petrus Christiaan Gasau, geboren 12-09-1853, beroep koopman. 
Getrouwd te Appingedam op 24-10-1878 met Catharina Middel, 
geboren, Appingedam, dochter van Thomas Jans Middel en Bouwina 
Harms van der Werf. 
e Frederik Hendrik Gasau, geboren 12-03-1856, overl. Leeuwarden, 
03-07-1932. Beroep hoofd der school. Getrouwd te Appingedam op 03-
04-1884 met Magdalena Middel, geboren te Appingedam op 30-08-
1860, overleden te Leeuwarden 26-02-1932. Dochter van Thomas 
Middel en Bouwina Harms van der Werf. 
f Jacob Gasau, geboren 31-03-1858. Getrouwd te Aengwirden op 11-
12-1884 met Klaake Zijlstra, geboren te Heerenveen 29-02-1856, 
dochter van Pieter Zijlstra en Jacobje Hendriks Lenos. 

3. Saapke Rosier, geboren te Dokkum op 25-04-1819, overleden te 
Middelburg 26-05-1852. Getrouwd te Wymbritseradeel op 07-08-1841 met 
Pieter Rekker, geboren te Middelburg 02-05-1810, overleden aldaar op 27-
02-1873. Hij was zoon van Sikko en Maria Rekker. Hij was procureur bij 
het Provinciaal Gerechtshof te Middelburg. In het huwelijk was veel 
verdriet hun deel. Hun dochter Maria Anna Rekker mocht maar drie jaar 
oud worden en stierf te Middelburg op 24-01-1847. Daarna nog twee keer 
een levenloos kind op 04-07-1848 en op 29-12-1850. 
4. Johanna Rosier, geboren te Dokkum op 29-11-1821. Overleden Sneek, 
31-12-1908. Zij heeft haar merklap, naar ik meen, in 1835 voltooid. Terwijl 
de familie in Nijland woonde zal zij wel kennis gekregen hebben aan haar 
toekomstige man. Getrouwd te Wymbritseradeel op 07-08-1845 met Jacob 
Feenstra, geboren Sneek 27-09-1811, zoon van Rudolphus Feenstra, goud 
en zilversmid te Sneek en Aurelia Rienstra. Uit dit huwelijk worden 
geboren te Sneek: 

a. Aurelia, 21-04-1846. Waarschijnlijk is zij getrouwd  te Sneek 08-
08-1879 met Jacobus Marie van Benten. 
b. Johannes, geboren 29-05-1847, overleden aldaar 23-09-1847. 
c. Anna Catharina, geboren 19-10-1848, overleden aldaar 29-04-
1927. Zij is getrouwd te Sneek  09-04-1890 met Antoni Veen, geboren 
te Sneek, 01-02-1849, overleden aldaar  06-03-1938, zoon van 
HendrikVeen en Helena Noteboom Adema. 
d. Rudolphus, geboren 10-12-1853, overleden te Sneek 18-11-1893. 
Getrouwd te Sneek  10-07-1878 met Sietske Jongbloed, geboren te 
Sneek 05-02-1853, dochter van Hendricus Jongbloed en Aaltje 
Houwink. Hun zoon Jacobus Rodolphus Feenstra, geboren te Sneek op 
19-07-1879. Hij is evenals zijn vader en grootvader goud- en 
zilversmid. Hij woonde op het Schaapmarktplein in Sneek. Hij was 
getrouwd te Sneek op 31-03-1903 met Geertruida Boonstra.  
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5. Johannes, geboren te Anjum, 25-10-1823. In Nijland wordt hij op 
belijdenis aangenomen als lidmaat van de kerk, evenals zijn zus Johanna. 
Hij treedt in de voetsporen van zijn vader. Als ontvanger der 
Rijksbelastingen woont hij te Ooltgensplaat. Hij is overleden te Rotterdam 
in een huis aan de Coolsingel 15, 323. Hij was ongehuwd. 
 
PS. Er was een familierelatie tussen Johanna en Fokke Klazes Rosier, mijn 
voorvader van 5 generaties terug. Deze was nl. getrouwd met Jacoba 
Rosier. Zij was een zuster van Johanna’s vader, maar is al overleden in 
1813. Schrijver dezes is nazaat uit het tweede huwelijk van Fokke Klazes 
met Aaltje Jans Kingma en dus geen rechtstreekse familie. 
 
 
 

AANGEBODEN 
Gerard de Weger 
Onlangs kreeg ik een bijbel in handen uit Wierum. Het betreft hier een 
Statenbijbel uit 1892. Het bijzondere aan deze bijbel is een handgeschreven 
bladzijde met daarop de namen van de mensen die bij de ramp van 1 
december 1893 in Wierum zijn omgekomen. Zelf heb ik geen familierelatie 
met omgekomen vissers, maar misschien is er iemand tussen de lezers van 
De Sneuper die wel een familierelatie heeft met de genoemde personen en 
die deze bijbel graag in bezit zou willen hebben. 
Daarom bied ik deze bijbel aan zodat een stukje geschiedenis behouden 
blijft in de betreffende families. Reacties, met vermelding van de reden 
waarom men belang heeft bij deze bijbel, kunnen gestuurd worden naar 
j.de.weger01@freeler.nl. 
 

GRONINGER WESTERKWARTIER 
Hans Zijlstra 
Voor Sneupers met banden met bv het Groninger Westerkwartier is dit een 
zeer interessante site, met vele lijsten van lidmaten en scans van de 
originelen: http://www.menneglas.nl/ledematen/ 
 

REACTIE "RIJTUIGEN" 
Gerard Mast 
Oan Piet de Haan: Ik seach yn it Gen. Jierboekje 1956 op side 50 in moai 
ferhaal út in brief fan 20-1-1656: 'Jonker Tialling van Eisinga van Marsum, 
met sijn verdeckte waegen van Belkom af rieden, gesondt en lustich sijnde,' 
enz. Kinst dit type? 
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WETENSWAARDIGHEDEN OVER  
LETTER- EN MERKLAPPEN 
 
Loes Schurer 
 
IJverige vingertjes van jonge meisjes hebben, soms eeuwen geleden, 
prachtige letter-, merk- of borduurlappen gemaakt, die we nu als schatten 
bewonderen en bewaren. Maar hoeveel zuchten zullen de meisjes geslaakt 
hebben om hun lap te maken als oefening voor hun latere plichten als 
huisvrouw? Zoals u ziet maak ik onderscheid in 3 categorieën, te weten:  

1: Letterlappen- hierop staan veel alfabetten geborduurd, bijv. 
soms 10 stuks, variërend in grootte, d.w.z. aantal kruisjes en versiering, 
waarbij het alfabet echter bestond uit 19 of 20 letters. Voor de i en j werd 
alleen de i gebruikt, q, x, y en z ontbraken en voor de u, v of w werd ook één 
letter gebruikt, want de v is een halve w. In de 20 eeuw wordt het alfabet 26 
letters groot. Op de lappen treffen we meestal een gotisch alfabet aan, in dit 
lettertype werden bijbels gedrukt. En ook zien we een cijferreeks van 1, 2, 3 
enz., eindigend met 9,0, zodat alle jaartallen geborduurd konden worden.  

2: Merklappen- weinig of geen alfabetten, maar veel grote of kleine 
motieven, waarmee het linnengoed gemerkt kon worden, met ook initialen, 
zodat het herkenbaar was op het gezamenlijke bleekveld.  

3: Borduurlappen- eigenlijk alleen motieven/patronen en/of 
romantische tafereeltjes, met soms initialen en een jaartal. Dat maakt het 
ons gemakkelijker om een lap te dateren.  
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Het gebruikte materiaal was veelal linnen, al of niet thuis geweven en in 
diverse kwaliteiten van fijnheid, bijv. 10 of 16 draden per cm., maar ook het 
aantal draden in lengte en breedte kon verschillen, 14 dr. per cm. in de 
breedte en 12 dr. per cm. in de lengte, waardoor de borduursteken een 
langgerekt effect krijgen.  
Geborduurd werd met zijden garen, gekleurd met natuurlijke verfstoffen. 
We zien veel tint en bruin, beige, groen, blauw en wat rood, die, afhankelijk 
van de manier of de plaats van bewaren van de lap, al of niet met veel licht, 
behoorlijk verbleekt kunnen zijn.  
Heel kleurrijke lappen zijn zeldzaam, maar een voorbeeld daarvan bevindt 
zich in museum "Het Admiraliteitshuis" te Dokkum, nl. de letterlap van 
Geeske Suidema uit 1761.  
Later werden ook andere materialen gebruikt, zoals katoen, wol 
mousseline- mits aftelbaar, stramien en wollen borduurgaren.  
In ± 1850 zijn de aniline verfstoffen uitgevonden met veel nieuwe en harde 
kleuren, o.a. biljartlakengroen, zuurstokkenrose, hardpaars, knalgeel etc.  
Het gebruik van wol op stramien wordt ook "Berlijns wolwerk" genoemd, 
nageborduurde motieven van ingekleurde (eerst met de hand) van in 
Berlijn gedrukte patronen , die grote opgang maakten.  

De meest gebruikte borduur-
steek is de kruissteek xxxx, 
maar voor de rijk bewerkte 
Friese letters ook de stiksteek 
----.  
Ook kan een alfabet in de 
kastjessteek geborduurd wor-
den of in de stersteek of 
nestelgatsteek, die steeds 
vanuit het midden naar de 
zijkant gestoken moet wor-
den, waardoor in het midden 
een gaatje ontstaat.  
Vanaf omstreeks 1880, als 

handwerkonderwijs op school een verplicht vak wordt, worden de bekende 
rode letter- en merklapjes gemaakt, die veel ouderen zich zullen herinneren 
en wellicht ook gemaakt hebben.  
De "rode" lapjes zijn gemaakt van een vierkante lap stramien met rondom 
een ingeweven rode rand en werd met rode borduurkatoen geborduurd. De 
meisjes leerden eerst diverse steken, de rijgsteek, de stiksteek en de 
kruissteek en na enkele randjes werd het alfabet gemaakt en een 
cijferreeks. De letters, soms in volgorde van het alfabet en soms in volgorde 
van moeilijkheidsgraad, soms ook tweemaal dezelfde letter.  
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De naam van de maakster, af en toe voluit met voor- en achternaam, jaartal 
en/of de naam 
van de school en 
plaatsnaam.  
Met zo'n kom-
pleet geborduurd 
schoollapje zou 
genealogisch on-
derzoek naar de 
familie mogelijk 
zijn, met "oude" 
letterlappen is 
dat heel moeilijk, 
zij vererfden 
meestal langs de 
vrouwelijke lijn.  
Tegenwoordig ge-
ven we het advies 

een enveloppe met gegevens over maakster, familie of herkomst van de lap 
achterop de ingelijste letter- of merklap te bevestigen of bij de letterlap te 
bewaren.  
Voor het inlijsten van "oude" of nieuw gemaakte borduurwerken nog het 
volgende advies: vraag de lijstenmakerij zuurvrij karton te gebruiken en 
ruimte te laten tussen glas en borduurwerk, dit i.v.m. condensvorming.  
Ruimte kan met een passe-partout (zuurvrij karton) of een spietje in de 
hoeken. Er zijn drie mogelijkheden wat betreft het glas: 
-gewoon glas, dat spiegelt  
-ontspiegelt glas, maakt kleuren fletser 
-galerieglas, een tussenvorm dat nog wel iets spiegelt, maar de kleuren 
blijven helder. De keus is aan u en uw financiën.  
Voor advies kunt u bij museum "het Admiraliteitshuis" een afspraak 
maken.  
 
Literatuurlijst:  
1: Over Merklappen gesproken   door M.G.A.Schipper-van Lottum  
2: Merklapmotieven en hun symboliek,  door A.Meulenbelt-Nieuwenburg  
3: Veelkleurig,veelzijdig,veelzeggend  door Dr G.I.W.Dragt  
4: Letter voor Letter    door G.Arnolli en R.Sloof  
 
 
 
 
 
 

112 
 



Schutters en andere militairen betrokken bij de 
krijgsverrichtingen in 18390 en 1831 en aan wie het Metalen 

Kruis werd uitgereikt. 
 

NOORDOOST FRIEZEN IN DE TIENDAAGSE 
VELDTOCHT, deel 2:  

Schutters uit de grietenijen 
ACHTKARSPELEN, AMELAND, KOLLUMER-LAND C.A., OOST- 

EN WESTDONGERADEEL, 
SCHIERMONNIKOOG 

 
J.A.Paasman * 
 
Appelman, Gerrit Gabbes geb. Hollum plm.1802 z.v. Gabbe Gerrits en 
Hylkje Gerbens Molenaar; 1e afd., 3e bat., 5e bat.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Assen, Hermanus Jans van, geb. Aalsum 04.11.1802 z.v. Jan van Assen en 
Getje Louws 1e afd., 1e bat.; inv.nr.127; 2e luitenant 1e afd., 2e bat., 5e 
comp.; inv.nr.128; 1834 1e afd. 2e bat., 4e comp.; inv.nr.80 
Baarsma, Thijs Rienks geb. Rinsumageest 19.05.1804 wonende te 
Hantum z.v. Rienk en Eeltje Thijsma.; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 
bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder;  broer van 
Rienk Rienks Baardsma; inv.nr.129; 
Bandsma, Sape Baukes geb. Nes (WD) 16.05.1805 z.v. Bauke en Aafke 
Jacobs.; 1e afd., 3e bat., 5e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129 
Banga, Jan Symens Banga, gardenier en winkelier, geb. Aalsum 
05.12.1802, 1e afd., 2e bat., 6e kompagnie; deze kompagnie vertrekt op 
13.02.1831 uit Leeuwarden; hij wordt later ingedeeld bij het depôt van de 
7e afd.infanterie alwaar hij een plaatsvervanger heeft in Johannes Klazes 
de Vries; art. Friese schutters in de Tiendaagse Veldtocht in Nieuwsblad 
van Noord-Oost Friesland ("De Kollumer") 25.10.1968;  
Banga, Klaas Idzes geb. Oostrum 04.02.1802 .wonende te Hantumhuizen 
z.v. Ids en Rimkje Gerrits; ; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Baron, Jelle W.; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger 
in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Beintema, Geert Ates geb. Hantum 11.05.1800 wonende te Foudgum .z.v. 
Ate en Antje Geerts; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 
bij mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Beintema, Willem Klazes geb. Blija 14.11.1802 wonende te Holwerd z.v.  
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Klaas Willems en Sijke Tabes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Bergsma, Durk Eintes geb. Ee 30.03.1803 wonende te Wierum z.v. Einte 
en Dieuwke Durks; 1e afd., 1e bat.,5e comp.; maart 1831 bij mobiele leger te 
Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;  
Blom, Hille Jans geb. ca. 1802 z..v. Jan Jurres te Lioessens; 1e afd., 2e 
bat., 5e comp.; inv.nr.128; Raf Anjum dl. 1, fol. 50v; 
Boelens, Johannes Jans geb. Brantgum 17.09.1802 z.v. Jan Jans en Eelkje 
Johannes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Boersma, Wytze Ages geb. Paesens 31.10.1804 wonende te Nes (WD) z.v. 
Age en Antje Engels.; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele 
leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Boetsma, Sieds Pieters geb. (O.)Nijkerk 07.12.1803 wonende te Hantum 
z.v. Pieter en Rinskje Ytsma.; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Borsch, Roelof Lolles geb.Hollum (Ameland) plm.1805 z.v. Lolkle Tedes 
Borsch en Neke Roelofs Posthumus; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 
bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; uit die 
dienst ontslagen; inv.nr.129 NB familienaam ook geschreven als Borst; 
Bosma, Harmen Andries geb. Rinsumageest 12.11.1801 wonende te 
Hantum z.v. Andries en Trijntje Rinzes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;maart 
1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 
06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129; 
Braak, Melis Djoerds geb. Ternaard 23.07.1797 z.v. Djoerd en Stijntje 
Harmens; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 1e comp; 10.10.1834 vervangen 
door zijn principaal De Boer; inv.nr.129; 
Braaksma, Jielt Wiltjes geb.ca.1801 z.v. Wilt Hendriks Braaksma te 
Engwierum; 1e afd., 2e bat., 5e comp.; inv.nr.128; Raf Ee fol.41; 
Buwalda, Jan Ulbes, geb.ca. 1804 z.v. Ulbe Jans Buwalda te Morra; 1e 
afd., 2e bat., 2e comp.; inv.nr.128; Raf Anjum dl.1 fol.65; 
Buwalda, Oebele Minzes geb. ca. 1804 z.v. Minze Tjipkes te Jouswier; 1e 
afd., 2e bat., 5e comp.; bij het leger te velde; sedert 12.06.1831 
gedetacheerd naar het depôt van de 7e afd.infanterie als zijnde 
onbekwaam;  inv.nr.128; Raf Metslawier fol. 56; 
Dam, Ype Jans van, geb. Birdaard 10.11.18100 wonende te Raard z.v. Jan 
en Grietje Ypes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger 
in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 05.02.1834 op mars naar het 
depot van het 7e regt. infanterie om ontslag uit de dienst; reiskosten-
vergoeding ontvangen tot Breda; inv.nr.129; 
Damstra, Jacob Koerts; geb.Schiermonnikoog 31.12.1806 z.v. Jakob en 
Aukje Jans; 1e afd., 3e bat., 4e comp., maart 1831 bij het mobiele leger in  
 
 

114 
 
 



garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; 
Dijkstra, Jan Lourens geb. Hantum 11.05.1800 wonende te Wierum, z.v. 
Lourens en Antje Geerts; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129  
Dijkstra, Joeke Doedes geb. Ternaard 30.11.1803 wonende te Hiaure z.v. 
Doede en Rinskje Joekes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Dubblinga, Theunis waarschijnlijk afkomstig van Schiermonnikoog; 1e 
afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te 
Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Ekema, Klaas Sipkes, geb.Blija 23.04.1790 wonende te Holwerd z.v. Sipke 
en Eke Durks; vrijwilliger; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; broer van Durk 
Sipkes Ekema; inv.nr.129   
Elzinga, Andries Durks, geb.pm.1796 z.v. Durk Andries te Anjum; 
plaatsvervanger1e afd., 3e bat.,3e comp.; 31.03.1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129; Raf Anjum dl.1 fol.14v; 
Eringa, Pieter Pieters geb. Aalzum 16.10.1800 wonende te Anjum (?) z.v. 
Pieter en Grietje Daniels; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; sedert 
24.07.1832 gedetacheerd bij de marine; inv.nr.129; 
Vaderloos, Pieter Pieters geb. Wierum 29.12.1804 z.v. Pieter en Grietje 
Jans; 1e afd., 1e bat.,5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger te 
Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst ontslagen; inv.nr.129;  
Veenstra, Pieter Sjoerds geb. Hantumhuizen 17.08.1806 wonende te 
Wierum z.v. Sjoerd en Antje Stienstra; korporaal 1e afd., 3e bat., 2e comp.; 
31.03.1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; 
inv.nr.129;  
Veerman, Kornelis Dirks geb.Ballum omstr.1800 z.v. Dirk Cornelis 
Veerman en Anke Teunis; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maaart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; overl.Den Helder 
22.03.1832; inv.nr.129 BS Ameland overl.akte 1832 blad nr.4; 
Veldema, Hans Hendrik geb.plm.1804 z.v. Hendrik Hanzes Veldema te 
Brantgum; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; Raf Ternaard fol.171 
Velthuis, Bernardus Hendriks geb. Schiermonnikoog 20.11.1804 z.v. 
Hendrik en Geertje Tjeerds; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; sedert 
20.06.1833 met groot verlof en krijgt bij K.B verlof om zijn beroep als 
buitenlands schipper weer uit te oefenen inv.nr.129; 
 
* Na het overlijden van de schrijver heeft de familie publicatie toegestaan 
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Molens en molenaars in Dongeradeel (3) 
 

HOUTZAAGMOLEN BOUWLUST /  
VOOR KOOPHANDEL EN ZEEVAART 
 
Warner B. Banga (warner.b.banga@chello.nl) 
 
De houtindustrie is voor de handel en nijverheid rond Dokkum heel 
belangrijk geweest: er was een tijd, dat in de directe omgeving van de stad 
liefst vijf houtzaagmolens stonden, waar boomstammen en balken uit 
vooral Scandinavië gezaagd werden voor de huizen- en scheepsbouw. Dat 
alles is nu geheel verdwenen, of nee, beter gezegd bijna verdwenen, want 
op het bedrijventerrein van de Hogedijken is nog een gammele, ineen-
gestorte zaagschuur aanwezig, als allerlaatste overblijfsel van de rijke 
houtcultuur rond Dokkum. 
 
Bouwlust 
De zaagmolen ‘De Bouwlust’, later genoemd ‘Voor Koophandel en 
Zeevaart’, werd gesticht in 1819 – 1820, op een stuk land dat toebehoorde 
aan de kerk van Dantumawoude, door de Dokkumer koopman Sjoerd 
Aukes de Boer (geboren in 1768 te IJlst), die bij Sybrandahuis tevens de 
oliemolen ‘De Phoenix’ bezat en bemaalde.  
 
Sjoerd Aukes was gehuwd met Froukje Douwes Zijlstra uit Engwierum. 
Blijkbaar werd koopman Sjoerd Aukes de Boer ernstig ziek, want hij 
overleed op 19 januari 1822 in zijn woning in wijk B nummer 11 (Bij de 
Halvemaanspoort). In het voorjaar van 1822 verscheen de oproep: 
 
Al wie iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan den boedel van 
wijlen Sjoerd Aukes de Boer, in leven koopman, houtzaagmolenaar en 
olieslager te Dockum, gelieve daarvan ten spoedigsten aangave te doen 
ten kantore van den griffier P. Kuiper Schonegevel te Dockum en wel 
uiterlijk vóór den 31 mei aanstaande. 
(23 april 1822, Leeuwarder Courant)  
 
In oktober besloot de weduwe De Boer om verschillende bezittingen uit de 
nalatenschap van haar man, waaronder de houtzaagmolen ‘Bouwlust’, te 
verkopen. Op 11 november 1822 vond er een finale toewijzing plaats van: 
een stuk greidland, gelegen onder Damwoude aan de Stroobosservaart, met 
het daarop nieuw gebouwde huis en de houtzaagmolen, genaamd ‘De 
Bouwlust’. Geboden werd f 3650.  
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Voor Koophandel en Zeevaart  
De nieuwe eigenaar was 
Hotze van Assen, 
(geboren in 1777 te 
Dokkum), uit een notabele 
koopmans-familie, die ook 
de zaagmolen ‘Het Hert’ 
aan de Streek in hun bezit 
hadden.  

Hotze van Assen 
veranderde de naam van de 
molen in ‘Voor Koophandel 
en Zeevaart’.  
 
De achterliggende gedachte 
was, dat in het begin van de 
19e eeuw het bankwezen 
nog niet zo ontwikkeld was 
als tegenwoordig.  
Zakenmensen en particulieren met geld investeerden daarom vaak in 
concrete projecten en initiatieven. Zo waren er veel ondernemers die hun 
geld staken in vissersschepen in Paesens, Moddergat en Wierum. Veel 
boeren in deze regio investeerden hun geld in de houthandel. Zij kochten 
gezamenlijk een schip, vaak hek- of kofschepen, laadden dat vervolgens vol 
baksteen of dakpannen (van de steenfabriek van Helder in Oostrum) en 
lieten het na de winter naar Scandinavië varen, waar de bakstenen werden 
verkocht. Van de opbrengst werden boomstammen ingekocht, die net voor 
de herfststormen terug-gevaren werden naar Dokkum. 
In deze periode woonden in Dokkum nog twee zogenaamde 
‘buitenvaarders’, Rienk Visser van de Oostersingel en Geert Andries 
Brouwer, die met zijn zonen Andries en Gerben in binnen- en buitenland 
voer. De familie Oberman had jarenlang een vlag in haar bezit die van het 
houtschip ‘Koophandel en Zeevaart’ afkomstig was, (maar in de 
bezettingstijd is deze vlag bij de plundering van de woning van Piet 
Oberman weggeraakt). Op de molen met de toepasselijke naam voor deze 
handelswijze werden de stammen verzaagd tot balken, planken en latten 
voor de huizen- en boerderijenbouw. 
 
In 1826 besloot Hotze van Assen zijn bezittingen te verkopen en op 3 
augustus 1826 vond er een finale toewijzing plaats van zijn huizen en een 
houtzaagmolen, voor Koophandel en Zeevaart genaamd, met de daarbij  
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staande roijale WOONHUIZINGE, voorzien van drie Kamers, en verdere 
gerijflijkheden, KNECHTSWONINGEN, SCHIPHUIS, en verdere Ge-
timmerten, staande aan de Stroobosscher Vaart, onder Dantumawoude, 
alles in den jare 1819 en later nieuw gebouwd, moetende de kooper de 
Molengereedschappen op tauxatie overnemen.  
Voor de molen werd f 4500 geboden. 
 
Gorters houtmolen 
De nieuwe eigenaar was de koopman Harke Klazes Gorter uit Dokkum, 
die in de ‘Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der Grondeigenaren en der 
Gebouwde en Ongebouwde eigendommen’ uit 1832 van de kadastrale 
gemeente Akkerwoude onder de sectie B van Wouterswoude met nummer 
B-372c als zodanig wordt aangegeven. Het perceel B-372, met een 
oppervlakte van 7260 m², bestond naast de zaagmolen uit een huis en erf, 
een houtschuur en erf en een weiland, met een belastbare som van ƒ 220,-. 
Harke Klazes Gorter was getrouwd met Lutske Willems Swart. 
Rond 1842 erfde de koopman Klaas Harkes Gorter, die was getrouwd met 
Iefke Cornelis Helder van Sybrandahuis, de molen met het houtstek van 
zijn vader. De families Gorter en Helder hadden twee koffen op zee en 
voerden hun eigen hout aan. De weilanden van de Rode brug tot de molen 
behoorden aan Gorter en vanaf de brug tot het houtstek bij de molen liep 
een pad van Oude Friezen, waar elke herfst een praam vol wit zand over 
uitgestrooid werd, zodat het bij avond licht opgaf. Gorter hield ‘rijderij’ en 
‘vetweiderij’. Achter de arbeiderswoningen was een tuin met prieel en 
vruchtbomen en bessen- en frambozenstruiken. Klaas Harkes Gorter 
overleed op 24 februari 1879 op 72-jarige leeftijd. 
 
Houtmolenaarsgeslacht Van Klaarbergen 
Uit de volkstellinglijst van 1840 blijkt dat Wybe Klazes van Klaar-
bergen (geboren op 25 juni 1811 te Harlingen) toen al houtzager was. Hij 
was nog maar 19 jaar toen hij op 14 augustus 1830 bij Gorter begon als 
meesterknecht. Hij was getrouwd met Riekje Bijlsma uit Bolsward en 
woonde in een van de arbeidershuisjes bij de molen. Ze hadden zeven 
kinderen, waarvan er vier, Klaas, Berend, Meino en Sijbren, houtmolenaars 
waren. De Van Klaarbergens waren nauw verweven met de houthandel en -
zagerij op de Hogedijken; vier generaties waren werkzaam in het bedrijf: 
Wybe Klazes (25 juni 1811), Wiebe (17 maart 1862 - �3 januari 1949), 
Klaas W. van Klaarbergen (3 mei 1889 - �17 juli 1982) en opnieuw Wiebe 
van Klaarbergen (19 juni 1918 – �13 januari 1983). Wiebe (1862) en Klaas 
W. vertrouwden later hun herinneringen toe aan het papier, waardoor een 
aantal anekdotes en gegevens uit dit houtmolenaarsgeslacht bewaard zijn 
gebleven, waarover de volgende keer meer. 
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Gezinsfoto van het gezin van meesterknecht Wiebe van Klaarbergen met de 
kinderen uit zijn eerste huwelijk: v.l.n.r. Otto, Jan, zijn derde vrouw Bregtje 
Schaaf, Sien, Klaas, Anne, vader Wiebe en Alie. 
 

 
 

Voor reacties en aanvullingen op dit artikel houd ik mij van harte 
aanbevolen. Ook gegevens over de molenaars en hun gezinnen zijn van 
harte welkom: warner.b.banga@chello.nl. 

 
Literatuur: 
Ut it boargerlibben fan Dokkum VII en VIII - door S.E. Wendelaar Bonga 
(Dokkum 1953) 
Molens van Friesland - (Leeuwarden 1971)  p.68. 
Dokkum, ‘n stad vol herinneringen - door D. van Minnen (Dokkum 1975) 
Molens in Friesland in oude ansichten, deel 1 nr.12. - D.M. Bunskoeke 
(Zaltbommel 1981) 
Friese Molens - (Leeuwarden 1995) nr.138 
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PLAISIER RIJTUIGEN EN VAARTUIGEN IN 
NOORD-OOST FRIESLAND 1795-1805 
 

Aanvullingen deel 1 
 

Piet de Haan (de.haan.p@hetnet.nl) 
 

Dokkum 
Totaal aantal registraties per Espel van 1795 t/m 1805 
In 1803 komt er een 10e verhoging bij de belasting die in de tabel niet wordt vermeld. 

Espel = wijk           (….  ) te betalen belasting 

Rijtuigen en vaartuigen Gr. Breed 

straatster 

Espel 

Kl. Breed 

straatster 

Espel 

Legeweg

ster 

Espel 

Block 

Huster 

Espel 

Totaal 

Rijdpaard (3)  1     1 

Koets met 2 paarden (20) 2      2 

Overdekte wagen (12)  1     1 

Overdekte wagen 1 paard (12)  3     3 

Overdekte wagen 2 paarden (12) 8 8 4 6 26 

Verdekte wagen (12) 5 9 1 2 17 

Verdekte wagen 1 paard (12) 1 3  6 10 

Verdekte wagen 2 paarden (12) 21 3 5 8 37 

Verdekte wagen voor 2 paarden 

(12) 

  1    1 

Verdekt rijtuig (12)   1    1 

Verdekt rijtuig 2 paarden (12)   1    1 

Open rijtuig 2 paarden (7)    1   1 

Open wagen (3)   2    2 

Open wagen (7) 1      1 

Open wagen niet een paard (3) 1  1    2 

Open wagen 1 paard (3) 10 6 6 3 25 

Open wagen 2 paarden (7) 6 8 1 6 21 

Wagen (3)  1     1 

Wagen 1 paard (3) 2 6 6 4 18 

Wagen 2 paarden (7)  1     1 

Chais 1 paard (3)  19 4 16 26 65 

Chais 2 paarden (7) 3  1 4   8 

Open chais 2 paarden (7)    1   1 

Een chais met 2 paarden noemt 

men per definitie een 

Beugelchais. 

     

 
 
120 
 



 
Beugelchais  (7)   1      1 

Beugelchais 2 paarden (7) 1      1 

Phaeton 1 paard (3)     1   1 

Phaeton 2 paarden (7)  4     4 

Phaeton met los dek (12) 

(=afneembare bare kap) 

  4    4 

Phaeton met los dek 2 paarden 

(12) 

(=afneembare bare kap) 

  1    1 

Totaal rijtuigen 81 58 51 68     258 

Scheepsvoet is 28,4 cm.  Plaatselijk verschil niet ongebruikelijk. 

Jagt boven 30 voet (8) 2      2 

Jagt  27 voet (4)   7    7 

Jagt  22½ voet (2)  2     2 

Overdekt Jagt  26½ voet (?)   1    1 

Praam  22 voet (2)    3   3 

Totaal vaartuigen 2 2 8 3 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Een boeierjagt 
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PLAISIER RIJTUIGEN EN VAARTUIGEN IN 
NOORD-OOST FRIESLAND 1795-1805 
 
Deel 2, Overzicht per gemeente 
 
Piet de Haan (de.haan.p@hetnet.nl) 
 
Het rijtuig ‘chais’ dat op diverse manieren gespeld werd en wordt, zou 
afkomstig zijn van het Franse ‘chaise’ dat draagstoel(1) of stoel op twee 
wielen(2) betekent. De spelling ‘sjees’ werd als Nederlandse versie rond 
1940 door het Friesch Paardenstamboek geïntroduceerd.  
Zo rond 1800 waren de wegen onverhard en vaak niet al te best. Als de 
wegen té slecht werden, plaatste men aan het begin van de weg wel 
hinderpalen om wagens te keren en zo de slechte wegen niet verder te 
vernielen(3). Door het veelvuldig gebruik van sommige wegen ontstond er 
veldspoor of insporinge. Bedoeld wordt het diepe rijspoor met in het 
midden een steeds hoger wordende rug. Had men één paard voor de wagen 
dan zou dat problemen geven want het paard zou het vlakkere rijspoor 
verkiezen boven de hogere middenrug en daarmee de wagen naar de berm 
of sloot trekken. Men loste dit probleem niet op door die hoge middenrug 
steeds te slechten maar door het paard ongeveer 30 tot 40 cm uit het 
midden naar rechts voor de wagen te spannen. Bijkomend voordeel was dat 
de koetsier een beter zicht kreeg op de weg(4). 
Nog even terug naar Pieter Adrianus Bergsma die in de vorige Sneuper in 
Dokkum in 1798 en 1799 genoemd wordt met een koets met twee paarden. 
In de gemeenten Ferwerderadeel, Dantumadeel, Oostdongeradeel, West-
dongeradeel en Kollumerland was in die jaren naast Bergsma slechts de 
weduwe mevr. Van Asbeck uit Rinsumageest in het bezit van een Koets. 
Hierdoor is het duidelijk dat een koets rond 1800 in noord-oost Fryslân 
een uitzondering was en slechts voorbehouden aan de rijkere/machtigere. 
Nu een zijsprong naar het Kollumer Oproer van 1797. 
De patriotten hadden in 1775 de Bataafse Republiek gevestigd. Niet 
iedereen was het met de nieuwe wetten en verordeningen eens en zo 
ontstond er onvrede die in Kollumerland in januari 1797 tot een uitbarsting 
kwam. Veel oud bestuurders, rijke burgers en landadel steunden al of niet 
in het geheim deze oproer en één van hen was P. A. Bergsma. Nadat de 
opstand neergeslagen was, werd Bergsma op 4 februari wegens zijn aandeel 
in de opstand gearresteerd en in het Blokhuis te Leeuwarden gevangen 
gezet. De Franse leider Robespierre zette in 1793/94 ook veel tegenstanders 
gevangen en verplichtte hen dan om de werking van de guillotine van wel 
heel nabij mee te maken maar zo ging het in Friesland niet. Bergsma was  
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nog maar net vrij of hij reed al met zijn koets door Dokkum. Hij moet die 
koets kort na zijn gevangenschap hebben gekocht. Een opmerkelijk feit en 
een bewijs dat de afgezette bestuurslaag al weer bezig was om hun plaats 
binnen de veranderde staatkundige verhoudingen opnieuw in te nemen. 
Voor een vergelijking tussen de verschillende gemeenten in de regio komt 
het jaar 1797 alleen in aanmerking. Andere jaargangen zijn niet volledig of 
ontbreken. Dokkum is natuurlijk erg afwijkend vanwege zijn, in verhouding 
tot de andere gemeenten, geringe aantal rijtuigen maar geeft toch ook wel 
weer een beeld. 
Opvallend is dat de Phaëton alleen in Ferwerderadeel, Westdongeradeel en 
een enkele keer in Dokkum genoemd wordt hoewel er ook nog een fargon 
in Veenwouden omreed. Deze fargon heb ik maar als Phaëton gekwalifi-
ceerd. Het lijkt mij niet aannemelijk dat het gebruik van Phaëtons precies 
bij de gemeentegrenzen ophield. Slordig gebruik van de juiste benamingen 
zal de reden zijn dat Phaëtons in sommige gemeenten niet worden 
genoemd. In Dokkum zat men graag iets droger. Verhoudingsgewijs vinden 
we daar de meeste verdekte wagen, de meer koetsachtige types.   
 
Bronnen: 
1 Het wagenmakersbedrijf in Friesland. H.G. Fokkens 1967.  blz 50 
2 Rijtuigen op het spoor. G. Ipenburg 1992.  blz  1 
3 Skiednis fan Fryslân 1750-1995.  blz 64 
4 Het wagenmakersbedrijf in Friesland. H.G. Fokkens 1967.  blz 27 
Met dank aan medelid G. van der Heide uit Damwoude voor het aanleveren 
van enkele gegevens betreffende P.A. Bergsma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een glazen brik uit 
ongeveer 1880 
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Overzicht van het jaar 1797 

(…) getal tussen haakjes is de te betalen belasting. 

 Ferw W. Do O. Do Dant Koll Dokk Tot. 

Chais 1 paard (3) 78 61 71 57 59 5 331 

Chais 2 paarden (7) 

(Beugelchais) 

6 3 1  2  12 

Open Chais 2 paarden (7)      1   1 

        

Open wagen met niet een 

paard (3) 
     1   1 

Open wagen 1 paard (3)   28 3 3 2 36 

Open wagen 2 paarden (7)   51 5  2 58 

        

Wagen(tje)  1 paard (3) 8 1   25 3 37 

Wagen(tje) 2 paarden (7) 24 3   61  88 

Wagen zonder verdek met 

1 paard (3) 
   2     2 

Wagen zonder verdek met 

2 paarden (7) 
   30   30 

        

Phaëton met 1 paard (3) 11 12     23 

Phaëton met 2 paarden (7) 66 60  1  2   129 

        

Wagen met verdek, 2 

paarden (12) 
   2     2 

Verdekte wagen  (12)  1   4 1   6 

Verdekte wagen, 1 p. (12) 1     1   2 

Verdekte wagen met 2 

paarden (12) 
6   4  7 17 

Overdekte wagen, 

2 paarden (12) 
  1      1 

Digte wagen,2 paarden (12)   3      3 

        

Rijtuig met 2 paarden (7) 1        1 

Verdekt rijtuig met 2 

paarden (12) 
     1   1 

Een koets 2 paarden (20)    1     1 

Totaal rijtuigen                  201 141 155 105 154 26  782 
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Verdekt Jagt (4) 1        1 
Een Jagt (4)  lang 27 voet      1   1 
Jagt over de 32 voet (8)   1      1 
Een praam (2)  lang 22 
voeten 

     1   1 

Totaal  vaartuigen 1 - 1   2   4 

 
 

 
Een open brik uit ongeveer 1890 
 
 
 

125 
 
 



KERKEN IN NOORDOOST FRIESLAND 
 
Boekbespreking door Henk Aartsma (h.aartsma@home.nl) 
 
De presentatie van het bijzonder fraaie boekwerkje ‘Kerken in Noordoost 
Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd’ vond op 9 maart 2007 
plaats in de 13-eeuwse Sint Anna kerk te Hantumhuizen.  
Dit kerkgebouw is één van de meest sprekende voorbeelden van de 
romano-gotiek in Friesland. De hoofdauteur en historicus Albert Buursma 
en Auke de Boer, die de beschrijvingen van de orgels en klokken voor zijn 
rekening nam, zijn er op een voortreffelijke wijze in geslaagd om de lezers 
op een uitnodigende wijze kennis te laten maken met interessante en rijke 
geschiedenis van de 28 kerken, die met hun kenmerkende torens verspreid 
liggen in het weidse terpenlandschap en het beschutte coulissenlandschap 
van Noordoost Friesland.  
Het boekje kan thuis gelezen en bekeken worden maar het is tevens 
uitermate geschikt om als reisgids te dienen. De lay-out van de 128 pagina’s 
tellende uitgave ziet er uiterst verzorgd uit. De foto’s zijn haarscherp en 
maken het boekwerkje daardoor ook in visueel opzicht bijzonder 
aantrekke-lijk. Op de voorzijde van de omslag prijkt het zeer boeiende en 
interessante kerkgebouw van Rinsumageest. Uniek voor Friesland, zelfs 
voor Noord-Nederland is de crypte onder het koor van deze imposante 
kerk. Het is een bewaarplaats voor de verering en bewaring van relieken.  
Het indrukwekkende 19e eeuwse, klassiek vormgegeven orgel, dat deel 
uitmaakt van de forse Hallumer Hervormde kerk, siert de achterzijde van 
het boekwerkje. Een oude kaart van Friesland, getekend door Nicolaas 
Geelkerken, heruitgegeven in 1665 door Frederik de Witte, staat op het 
voorblad afgebeeld. De ruimte van het achterblad wordt ingenomen door 
een overzichtskaart van Noordoost Friesland met de in deze kunstgids 
beschreven kerken. De plaatsnamen, in het Nederlands en het Fries, van de 
dorpen met hun unieke kerkgebouwen, zijn alfabetisch gerangschikt, wat 
het opzoeken vergemakkelijkt. De titel, inleiding en fotobeschrijvingen zijn 
in het Nederlands en tevens in het Duits en Engels afgedrukt.  
Het algemene deel, pag. 14-33, bevat veel informatie over het landschap, de 
geschiedenis, de kerkbouw en een reeks romano-gotische 
kerkbouwkundige termen, met een daarbij behorende, door Warner Banga 
getekende, illustratie met een dwarsdoorsnede van een kerk uit die tijd. De 
ligging en karakterisering, schip en koor, toren en interieur, klokken en 
orgels zijn door de auteurs in de uitgave op een uitvoerige en op een zeer 
deskundige wijze beschreven.  
In tegenstelling tot de machtige romaanse bouwwerken van de Franse en  
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Engelse kathedralen, kenmerken de romaanse en romano-gotische kerkjes 
in Friesland zich door eenvoud. Meest zijn het eenbeukige gebouwen met 
een toren of zelfs zaalkerkjes zonder toren, waarvan het romaans tot uiting 
komt in het uit tuf- of baksteen vervaardigde metselwerk met zijn karakte-
ristieke rondbogen. Een mooi voorbeeld hiervan is de Hantumer kerk.  
Een verdere ontwikkeling van de romaanse stijl is de romano-gotiek met 
fraai siermetselwerk. Een goed voorbeeld hiervan is de kerk te Hantum-
huizen.  
De kerkinterieurs herbergen vele waardevolle cultuurschatten zoals zeld-
zame middeleeuwse muurschilderingen, fraai gebeeldhouwde grafzerken, 
preekstoelen en herenbanken met schitterend houtsnijwerk en orgels met 
een vijfdelig front.  
De oudste nog steeds in functie zijnde klok, is die van Roodkerk uit 1307. 
Kortom er valt veel te ontdekken rondom, aan en in de middeleeuwse 
kerken in het Noordoost Friese gebied. 
Voor meer informatie over dit bijzondere boekwerkje (cq reisgids) kunt U 
contact opnemen met de reguliere boekhandel of de stichting Historia 
Doccumensis, Postbus 369, 9100 AJ Dokkum. Deze stichting heeft het 
boekje uitgegeven in nauwe samenwerking met de Duitse uitgever Schnell 
& Steiner. Het is in de reeks kunsthistorische gidsen van deze uitgever 
Band 229 en heeft het ISBN-nummer 978-3-7954-1838-0. 
 

EXPOSITIE 
Graag attenderen wij u hierbij op de tentoonstelling 'Wad'n quilts' die in 
Museum het Admiraliteitshuis te zien is van 7 juli tot en met 27 oktober.  
Op deze expositie zullen quilts te zien zijn rond het thema 'Waddenzee', 
gemaakt door quilters uit het hele land. De collectie bestaat uit traditionele 
quilts, quilts met een mengvorm en zogenaamde art quilts. Voor de art 
quilts zijn zeer uiteenlopende materialen gebruikt. Het is verrassend te zien 
hoe divers de verschillende quilters het thema Waddenzee hebben geïnter-
preteerd.  
Aanvullend op de ingebracht quilts laat het museum enkele oude objecten 
uit eigen collectie met doorstikwerk zien. Nederland kent een lange traditie 
van doorgestikte dekens en lappendekens. De grote verscheidenheid aan 
kostbare stoffen die in Nederlandse lappendekens in de 18e en 1ge eeuw 
werden verwerkt, wijzen erop dat de dekens werden gemaakt door of voor 
welgestelde mensen. Het museum toont o.a. een doorgestikte deken uit de 
periode eind achttiende, begin negentiende eeuwen en een lappendeken uit 
1868, gemaakt uit verschillende oude stoffen. Verder zijn er een onderrok 
uit de periode 1850 - 1875 gemaakt in zogenaamd 'dubbelweefsel', een 
feestrok, een zogenaamde bevrijdingsrok uit 1948.  
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