
REDACTIONEEL 
 

Eimert Smits (eimert.smits@hetnet.nl) 
 

Zomereditie van De Sneuper – weer een blad vol interessante zaken – het 
is weer gelukt de grote variatie en onderlinge verscheidenheid waar te 
maken in 68 pagina’s. Titels als: Familienaam Kabbeljau verdwenen, 
Dantumawoude bij Dokkum en een zeeprotest van Visser, terwijl u wordt 
verteld wie er in de Beijer te Holwerd sliepen; allemaal nieuwsgierige 
onderwerpen en natuurlijk nog veel meer. 
Er is weer van alles gebeurd de laatste maanden, droevige dingen, zoals het 
overlijden van ons lid Dick de Jager, maar ook leuke zaken zoals het 
presenteren van ons boek "Op de praatstoel", waarvan binnenkort al een 
tweede druk zal verschijnen. Het leven moet genomen worden zoals het 
aan ons gepresenteerd wordt, maar gemakkelijk is dat niet. 
Hebt u nog kopij voor de volgende uitgave in september, bewerkt of 
onbewerkt, lever het zo snel mogelijk in, misschien kunt u de lezers mee 
laten genieten van uw werk of foto’s in dat nummer.  
Noteer alvast wel even de najaarsvergadering in oktober in het vlasmuseum 
"Het Braakhok" te Ee, de exacte datum wordt u nog bekend gemaakt in 
september. Een speciale (EXTRA) uitgave van De Sneuper over de vlasteelt 
en het beroep van linnenwever - met alles wat daarmee samenhangt - komt 
uitgebreid aan bod.  
Tot slot willen we nog wijzen op het steeds mooier wordende WEBLOG van 
onze vereniging, zeker een bezoekje waard, overtuig u zelf!!! 
Lezingen Stichting Oud Dockum: 
11 juni  20.00, Doopsgez. Kerk  Gevelstenen in Dockum 
13 september Open Monumentendag, thema: sporten 
 

BESTUURLIJK 
 
Jan Walda (j.walda@knid.nl) 
De viering van het 20-jarig jubileum van onze Historische Vereniging 
Noord-Oost-Friesland was een geslaagd en geanimeerd gebeuren dat veel 
aandacht heeft gekregen. In het openingswoord werd stilgestaan bij het 
plotseling overlijden van ons trouw lid en beoogd secretaris van onze 
vereniging, Dick de Jager.  
Aan het afscheid van onze secretaris Libbe Meerema, die ruim 10 jaar deze 
functie heeft vervuld werd eveneens aandacht geschonken. Bedankt Libbe 
voor jouw jarenlange inzet voor onze vereniging. Het ga jullie goed en dat 
gezondheid voor jou en je vrouw jullie deel mag zijn. 
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Jan de Jager heeft het secretariaat op zich genomen en wij vertrouwen op 
een continuering van de werkzaamheden binnen het bestuur.  
Het bestuur heeft na kennismaking met de heer Johannes Dijkstra van 
Gytstjerk er het volste vertrouwen in dat hij aan de belangrijke functie van 
penningmeester een goede invulling zal geven, welkom binnen ons bestuur.  
Nadat de jaarvergadering 2008 was gesloten, was het nog goed toeven met 
een zeer goed verzorgde lunch in het Party bowling centrum te Oostrum.  
De middagbijeenkomst stond volledig in het teken van de uitgave van het 
Jubileumboek in het kader van het 20-jarig bestaan van onze vereniging. 
De grote zaal was bomvol, met leden en gasten en familieleden van 
diegenen die geïterviewd waren voor het boek.  
De schrijver Durk van der Ploeg die speciaal was uitgenodigd, verzorgde 
een interessante lezing over het schrijven van boeken in een historisch vaak 
plaatsgebonden perspectief, die vele beelden van herkenning opriep. 
Hoogtepunt van deze middag was ongetwijfeld de uitreiking van het 
Jubileumboek 'Op de Praatstoel', het boekwerk dat het resultaat is van 
noeste arbeid door velen van onze leden. 
Een eerste exemplaar was voor de eindredacteur en 'trekker' van het gehele 
project Reinder Tolsma. Het tweede exemplaar was voor mevrouw De 
Jager, de weduwe van ons overleden lid Dick de Jager die ook een groot 
aandeel heeft gehad bij de totstandkoming van deze Jubileumuitgave.  
Daarna gaf Reinder Tolsma een toelichting over de vele werkzaamheden 
die het karwei vergde, en sprak hij woorden van dank uit aan allen die hun 
medewerking hebben verleend. Een royale subsidie van provincie en 
gemeente hebben er mede voor gezorgd dat deze prachtige uitgave kon 
verschijnen.  
Het officiële gedeelte van de bijeenkomst werd hierna gesloten, waarbij nog 
werd gewezen op de mogelijkheid tot het bezoeken van het Streekarchief en 
Bibliotheek, verenigd in het nieuwe kenniscentrum, waar door velen nog 
gebruik van is gemaakt.  
De uitgifte van de bestelde exemplaren en de mogelijkheid tot aankoop ter 
plaatse overtrof de stoutste verwachtingen. Binnen veertien dagen hierna 
was de gehele oplage van 550 exemplaren volledig uitverkocht. Met een 
lijst van belangstellenden zou een eventuele herdruk zelfs mogelijk zijn. 
Dankbaar mag geconstateerd worden dat de 20-jarige jubileumviering van 
onze vereniging in alle opzichten zeer geslaagd is.  
 
Vrijdag 25 april was het in Nederland een bijzondere dag. De jaarlijkse 
lintjesregen ging ook Dokkum niet ongemerkt voorbij. Ons bestuurslid 
Henk Aartsma was niets vermoedend naar het stadhuis uitgenodigd. Groot 
was dan ook zijn verbazing dat het hemzelf betrof. Temidden van zijn 
vrouw en kinderen, familie en vrienden werd bekendgemaakt dat hij was  
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GROETEN UIT AMERIKA, deel 2 (1) 
 

Kor Postma (k.postma@chello.nl) 
 
In het tweede deel volgen we de familie Pieter Oebeles Viersen. 
 
Pieter Oebeles Viersen werd geboren op 23 januari 1813 te 
Sijbrandahuis, als zoon van Oebele Ypes Viersen en Froukje Piers de Groot. 
Hij trouwt op 24 mei 1838 in de gemeente Dantumadeel met Tjitske 
Johannes Wouda, dochter van Johannes Sybes Wouda en Maaike 
Pieters Wiersma. Tjitske Johannes Wouda werd geboren op 14 april 1818 te 
Lichtaard. Wanneer ze de oversteek naar Amerika trotseren, telt het gezin 
vier kinderen, te weten: 
Oebele geboren op 06 maart 1839, Maaike geboren 20 mei 1841beide te 
Sijbrandahuis, Froukje geboren op 21 september 1843  
en de kleine Johannes geboren op 22 februari 1846 beiden te Driesum. 
Ze vertrekken vanuit de 
haven van Amsterdam op 
3 april 1847 en komen 
aan in Baltimore op 12 
juni 1847. Kapitein op het 
schip de ”Pieter Floria”  of 
ook wel genoemd ”Pieter 
Floris” was J.A. Bege-
man-Sietzes. 
Aan boord deden zich de 
meest verschrikkelijke 
dingen voor. Ziekte, kou 
en heimwee maakte deel 
uit van het gezelschap. 
    Emigrantenschip Johanna Cornelia 1846 
 
Onderweg naar het ”beloofde land” overleed de kleine Johannes op 25 mei 
1847 aan kroep. Hij werd op zee begraven en met hem vele anderen.  
Het jonge gezin vestigde zich in het begin in Pella, Iowa, maar al gauw 
investeerde Pieter in land en vestigde hij zich enkele kilometers ten noord-
westen van Pella alwaar hij nog 40 jaar leefde. 
In Pella Iowa baarde Tjitske Johannes Wouda nog twee kinderen te weten 
Johanna op 21 juli 1848 en Anna op 06 september 1850. 
Alles lijkt voorspoedig te gaan totdat plotseling op 3 juni 1851 Tjitske 
Johannes Wouda overlijdt te Pella, Marion County, Iowa. 
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Gezien de jonge leefdtijd van de kinderen en om de continuïteit van zijn 
bedrijf niet in gevaar te brengen trouwt Pieter Oebeles Viersen voor de 2de 
keer met Emeline Jarret Harrell op 8 februari 1853 in Pella, Marion 
County, Iowa. Zij is een dochter van Isaac Harrell en Mary Ann Hollis en 
geboren op 21 april 1820. 
Uit dit huwelijk worden nog eens twee kinderen geboren, te weten Mary op 
22 december 1853 en Abraham op 19 januari 1856. 
Emiline Jarret Harrell was weduwe van Theodore Cannon waar zij reeds 
twee kinderen bij had. 
Verschrikkelijk moet het 
zijn geweest toen negen 
dagen na de geboorte van 
Abraham plotseling ook 
Pieter Oebeles Viersen zijn 
2de vrouw Emiline Jarret 
Harrell overlijdt op 28 
januari 1856, eveneens te 
Pella, Marion County, Iowa. 
En weer zit het jonge gezin 
zonder moeder en hoe ze 
zich hebben stand ge-
houden weet niemand maar 
drie jaar later trouwt Pieter 
Oebeles Viersen voor de 3de 
keer. Haar naam was 
Sarah Ann Crandall, 
dochter van Elias Crandall 
en Mary Coon. 
 
 
Pieter Oebeles Viersen en 
Sarah Ann Crandall 
 
Het huwelijk vond plaats op 9 juni 1859 in Pella, Marion County, Iowa. 
Sarah Ann Crandall was eerder gehuwd met Lovel Starr en had uit haar 
vorige huwelijk al vier kinderen. Ze was geboren op 14 december 1820 in 
Westford, Chittenden County, in de staat Vermont. Hun huwelijk wordt 
gezegend met de geboorte van Jacob (Jake) Peter op 5 juni 1860 te Pella, 
Marion County, Iowa. 
Helaas blijkt dit niet zo’n goede stap te zijn geweest voor Pieter Oebeles 
Viersen want Sarah Ann Crandall is een zeer slechte huisvrouw en een 
stevige drinker. Het duurde dan ook niet lang of Pieter scheidde van haar. 
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Dochter Mary vertelt dat ze het nog goed weet dat er een advocaat uit Pella 
kwam met een politie-rechter. Er werd veel gepraat en er werd veel op 
papier gezet. Verscheidende buren waren hierbij vertegenwoordigd 
waarschijnlijk als getuige tegen Sarah Ann Crandall. 
Korte tijd later verhuisde Pieter Oebeles Viersen zijn 3de vrouw naar een 
eigen huis en opnieuw waren ze zonder moeder. Mary vertelt dat ze haar 
(Sarah Ann Crandall) zo nu en dan eens opzocht om te kijken bij de kleine 
baby Jacob Peter. Sarah Ann Crandall overlijdt op 19 juli 1876 te 
Pierrepont, St. Lawrence in de staat Vermont. 
Vijf jaren gaan voorbij voordat Pieter Oebeles Viersen zich stort in zijn 4de 
huwelijk op 1 december 1864 te Pella, Marion County, Iowa. Dit keer met 
de weduwe Mary Elizabeth Metz, dochter van John Andrew Metz en 
Anna Elizabeth Haxel. Mary Elizabeth Metz werd geboren op 10 april 1828 
te Berlijn (Oost-Duitsland) en had uit haar huwelijk met John Roth, een 
Zwitser, reeds negen kinderen. Ook dit huwelijk wordt gezegend met nog 
eens twee kinderen. 
Op 12 maart 1866 wordt Gilbert Wayne geboren en op 3 september 1868 
wordt Clara Adelia geboren beide te Pella, Marion County, Iowa. 
Pieter Oebeles Viersen overleed op 9 maart 1895 in Des Moines, Polk 
County, Iowa. 

Mary Elizabeth Metz 
overleefde Pieter Oebeles 
Viersen enige jaren en 
overleed op 27 april 1904 
eveneens in Des Moines, 
Polk County, Iowa. 
Op een perceel grond bij 
de boerderij van Pieter 
Oebeles Viersen werden 
zijn eerste en tweede 
vrouw begraven. Men zei 

dat de graven goed werden verzorgd. Een ijzeren hek was er omheen 
geplaatst. 
Pieter vervulde talrijke bestuursfuncties zowel maatschappelijk als 
kerkelijk en werd een van de meest geziene personen uit de regio. Verder 
stond hij bekend als een goed zanger en iemand die zich uitstekend kon 
uiten in de Nederlandse taal. 
Talrijke brieven gingen over en weer vooral zolang zijn moeder Froukje 
Piers de Groot en schoonmoeder Maaike Pieters Wiersma nog leefden. 
Uit een brief geschreven door Pieter Oebeles Viersen in 1848 (ontvangen 
den 13 oktober 1848 in Vriesland) het volgende nieuws: 
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Ja, zeer gewenste ouders en broeders en zuster en allen gij vraagt ons naar 
de Godsdienst maar dat staat ons niet aan want H.P. Scholte is geen 
predikant, maar daar zijn zes ouderlingen gekozen en die doen het 
beurtelings en daar is H.P. Scholte ook een van. 
Maar het is niet genoeg naar mijn gevoelen, maar zoo men zegt dat er veel 
bewegen onder het volk is, onder ouden en jongen en zoo wij horen dat er 
zes jongelingen toe gebracht zijn, door des Heren almachtige hand. 
Men zegt dat de vereniging van Raalte dat daar meer bloei is als hier maar 
wij horen het ook wel tegendeel, maar ik weet het niet, maar ik laat het aan 
den wijzen raad des Heren over, de berichten van Raalte komen bij ons dat 
het land daar beter is als hier, maar dat is zoo niet, zoo dat ons bericht 
wordt van goede mensen, die getuigen daar van die daar zelf geweest zijn, 
namelijk Amerikaanders zeggen bij ons dat het alles bosch is en zandgrond, 
maar als men het klaar heeft dan houd ik het ervoor dat het best land is, bij 
ons is het zwarte kleigrond. 
Om ons goed hier nu nog te verkopen is 
nog niet veel kans toe, maar geen 
gebrek, te zeggen de granen enz. maar 
daar wordt een rivier vaarbaar gemaakt 
zoo men hoort, dan met drie of vier jaar 
zal hij aan ons toe wezen zeggen de 
mensen dan krijgen de goederen meer 
waarde hier. 
Wat hier het luchtgestel aangaat is bij 
ons in de zomer warmer bij U zoo meest 
in July en Augustus en bij de winter 
kouder en als het hier vriest dan hebben 
wij de wind uit het noorden. 
Hier gaat veel geruchten van oorlog en 
bij U en dat er veel jonge mensen in 
dienst zijn, hier komen noch al sommige 
Hollanders aan maar veel Amerikaanders komen hierbij ons, dat het wint 
hier veel aan, in 1844 was hier noch geen mensch als wilden en nu veel 
bevolkt, wij wonen nu te midden onder Amerikaanders en dat voldoet ons 
beter als onder de Hollanders, ons kinderen spreken al veel woorden met 
haar, de mensen genieten hier veel gezondheid. 
De Amerikaanders haar Godsdienst houden zij hier als eerst onder de 
afgescheidene onder malkanderen dan bij de ene aan huis en dan bij de 
andere aan huis en ieder die luist heeft gaat op. 
De Amerikaanders hebben veel huizen van blokken die zeer goede zijn, 
maar de Hollanders maken ze meest van planken die ook zeer goede zijn, 
hier zijn ook al steenbakkers de hondert kost een gulden. 
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De boulanden beveiligen men alle met hout en dat gaat zeer goed, men ziet 
hier veel wild gedierte, daar zijn wolven maar geen hinder, maar slangen 
ziet men veel en ook wel in gevaar om te steken en dan hoort men van 
ratelslangen als die ons steken dat is de dood, een Hollanders vrouw is 
daarvan gestoken maar is genezen en zoo veel ik nu nog door Amerika 
gereisd ben, heb ik nog zulk goed land niet gezien want er zijn veel bergen 
en dalen maar hier is veel gelijk land, hier is het alle zwarte kleigrond en 
door Amerika veel rode grond. 

Hier nog enkele gedeelten uit een tweede brief van Pieter Oebeles 
Viersen:(ontvangen den 24 februari 1849 in Vriesland) 

Ja, wij hebben uw brief ontvangen den 28 november 1848, ja het treurig 
berigt van onze moeder te Lichtaard overleden is, och dat de Here haar 
ziele maar mocht ontvangen hebben in de Hemel, dat is onze wens. 
Tjitske had het al verwacht in de eerste brief, wij hebben de brief in 
gezondheid ontvangen en nu nog allen gezond, door des Heeren zegen en is 
ons wens van u allen hetzelfde.  
Ja, gij vraagt dat wij veel geld kwijt zijn, maar dat is zoo niet, want wij 
hebben eerst land kocht van H.P. Scholte met H.Y. Viersen en doe hebben 
wij dat verdeeld. Wij één derde en H.Y. Viersen twee derde, en een half jaar 
daarna weer verkocht met gewin, ja ik zal u zeggen nagenoeg voor eerst 
twee paarden, een koe, twee kalveren, twee ploegen, veel koren en haver en 
nog meer dingen. 
Gij vraagt waar wij ons goederen verkopen dat gaat hier veel met ruilen en 
ook laten verdienen zodat krijgen wij ons werk daan. Maar zoals nu nog is 
kunnen wij niet veel verkopen, of wij moeten 30 of 40 uren met reisen. 
Wij hebben hier koeien omtrent alle gebied voor haar, en sommige geen 
horens anders verschilt niet veel bij Vriesland. 
Wij ploegen met twee paarden voor de ploeg, een handbreed diep dat geeft 
goede vrucht maar ik ondervind hoe dieper, hoe beter en men houdt hier 
nagenoeg de vruchten 
schoon met de ploeg. 
Ik voor mij mag hier graag 
wezen want als schrijft gij 
mij voor mijn hooft dan 
wou ik niet ruilen met de 
grootheer in Vriesland want 
wij kunnen hier doen wat 
wij willen en al wat wij 
werken is voor ons zelf en 
geen belasting, maar Tjitske 
woont liever in Vriesland 
dan hier. 
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De landreis is moeilijk hier en voor eerst van Baltimore in de spoorwagen 
en dan in een trekschip en dan in den spoorwagen en dan alweer in een 
trekschip en dan in een stoomboot tot Keokuk (plaats in de staat Missouri) 
en dan 40 uren op de wagens. 
De brandstoffen die wij hier hebben is hout en steenkool. 
Ja, u edele vrienden wij zijn wel wat geld kwijt geworden. H.P. Scholte 
heeft ons opgehouden tot de bestemde plaats te komen, wij moesten leven 
van ons geld en doe wij tot ons bestemde plaats gekomen zijn, dat was in 
september 1847 en de tijd was voorbij om te zaaien en doe wij ons land 
weer verkocht hebben dacht H.P. Scholte nog meer geld van ons te krijgen 
want doe wij ons land verkocht hadden moesten wij nog eenhondert-
vierendertig gulden betalen meer als wij wisten, maar H.P. Scholte dachte 
na mijn denkbeeld dat hij weer land aan ons verkopen zou, maar wij 
kunnen niet aanzien dat hij met de bedriegelijke hand werkt. 
En doe dacht ons wij zouden anders zien om land, en dat is wel gelukt en 
wij zijn er wel met tevreden en wij kunnen het ook wel weer verkopen, 
maar ons dunkt van niet want hier komen veel mensen in deze staat, en mij 
dunkt dat het zoo gaat dan zal het met twee of drie jaar het land wel twee of 
driemaal zoveel guldens als nu. Ja, u edele vrienden wij hebben geen geld, 
maar geen gebrek dat hebben wij te koste gelegen aan land en het 
boerbeslag. 
Nu wat van de Godsdienst en Kinderonderwijs is hier niet naar waarheid 
gegrond, want zij zeggen maar geloofe, ja geloofe zonder uitleg van haar 
harte. H.P. Scholte zegt zelf hij houdt van zelfondervinding maar hij 
spreekt van grote dingen, en kinderonderwijs is hetzelfde. 
Wij hebben hier veel wolven, maar de wolven doen ons geen hinder als men 
honden heeft. Ons hond heeft de wolf gekregen, het vel heb ik in huis. 
Geert Alberts Dijkstra wil wel weten met wie Meindert getrouwd is. Geert 
woont niet bij ons maar heeft het best verdiend 15 gulden in de weekend.  
Sjoed Aukes Sipma van Bornwert wil wel weten dat zijn brief overkomen is 
of niet in de september 1848 een brief van zes bergen groot. 
Ja, U edele vrienden ik kan het wel begrijpen uw bedroefde toestand, en 
dat staat ook aan onze zijde zoo, maar ik wil niet gaarne weer terug komen, 
maar daar eens bij U te zijn is mijn groot verlangen wel, als de Heere wil en 
wij leven, maar de kosten zijn zoo zwaar voor ons om naar u toe, en terug 
zullen de kosten wel twee of driehondert gulden zijn, die zijn ons te zwaar 
maar de betrek zijn groot van ons. Ja, u edele vrienden tussen God en 
mijne ziele kan ik niet veel van schrijven, maar de Heere is veel met ons, 
daar ben ik van overtuigt en Hij laat mij nog niet onbetuigt. Ik groette u 
allen en ik wens dat gij deze letteren in gezondheid ontvangen mogen, en 
wij zijn alle gezond. En als daar eenige zijn die over komen wille die komen 
op zich zelf maar niet op een of ander te vertrouwen.  
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Het is onmogelijk om alle correspondentie tussen Amerika en Friesland te 
publiceren vandaar alleen deze gedeelten uit de eerste en tweede brief van 
Pieter Oebeles Viersen die naar het Heitelân werden gestuurd.  
Het nageslacht is enorm want in totaal waren er elf kinderen uit de vier 
huwelijken van Pieter Oebeles Viersen. 
Naast deze 11 kinderen waren er nog eens 15 kinderen waarvan Pieter 
Oebeles Viersen de stiefvader werd. Hoe verging het de 11 kinderen van 
Pieter Oebeles Viersen? 
Oebele trouwde op 18 oktober 1859 met Mary (Polly) Arvilla Starr in Pella. 
Het gezin werd gezegend met 10 kinderen: George, Mary Arvilla, Lovel 
Starr, Minnie, Milton Ernest, Edgar Beecher, Anna Estella, Jennie Grace, 
Lilian Alice en Ada Jane. Mary was een dochter van Lovel Starr en Betsey 
Coon en was geboren op 18 augustus 1841 in Colchester, Chittenden 
County, in de staat Vermont. Oebele overleed op 5 januari 1929 te Pilger, 
Stanton County, Nebreska en zijn vrouw Mary overleed in november 1928 
eveneens te Pilger, Stanton County, in de staat Nebraska. 
Maaike trouwde op 25 oktober 1856 met Gerrit Hookstra waarschijnlijk te 
Pella en zij kregen 6 kinderen. Peter, Henry, Anna, John, Fredric en Alfred. 
Gerrit werd geboren rond 1831 in Nederland, waar is tot op het heden niet 
bekend. Het gezin woonde naast Maaike’s ouders Pieter Oebeles Viersen en 
zijn 3e vrouw Sarah Ann Crandall. Maaike overleed in 1895 te Edholm, 
Butler County, in de staat Nebraska en Gerrit voor zover bekend in 1919. 
Froukje trouwde op 25 oktober 1860 met Henry Wagner Yowell 
waarschijnlijk ook te Pella en zij kregen 7 kinderen. Calvin Wayne, Francis 
Jane, Zippora Ann, Allen Lester, Lillie Lauretta, Millard Fillmore en Carroll 
Ashton. Henry is geboren rond 1837 in Virginia en waarschijnlijk de zoon 
van William Yowell en Semphonia (Simfrona) Hawkins. Froukje overleed 
op 22 mei 1912 te Bellville, Republic County, in de staat Kansas en haar 
man Henry op 27 november 1925 aannemelijk ook te Kansas. 
Johanna trouwde met Rufus Wing Bearden en kreeg één kind genaamd 
Lloyd. Rufus Wing Bearden werd geboren rond 1853 in Washington, 
Wapello County, Iowa en was een zoon van John and Polly (or Mary) 
Bearden. Het echtpaar runde een meubelzaak in Monroe, Iowa. In 1886 
overleed Johanna Pieters Viersen, verdere gegevens over dit echtpaar zijn 
niet bekend. 
Anna trouwde op 24 juli 1872 met Hugh Morrison en zij kregen 3 
kinderen. Willie Hugh, Mamie Elizabeth and Garfield. Hugh Morrison 
werd geboren rond 1840 op Prince Edward Island, Canada. Hij kwam met 
zijn Schotse ouders in 1866 naar Amerika. Hugh Morrison en Anna Viersen 
leefden tot hun dood in Jasper County, even ten noorden van Marion 
County en werden aldaar begraven. Hugh in 1919 en Anna in 1924. 
Mary trouwde 17 februari 1876 met Charles Albert Parker te Pella, Marion  
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County, Iowa en zij kregen vier kinderen. Royal Sherman, Mahlan, Pearl 
Grace en Minnie Adelia. Mary overleed op 9 augustus 1947 te Gorden, 
Sheridan County, Nebraska en haar man Charles Albert op 15 maart 1941 
eveneens te Gorden, Sheridan County,  Nebraska. 
Abraham trouwde op 8 oktober1879 met Rosetta Clariss Grant te 
Knoxville, Marion County, Iowa en zij kregen 5 kinderen. Claude Justin, 
Maude Ethel, Nellie Leora, Harrison Grant, en Hope. 
Rosetta Grant was geboren op 9 september 1852 in Riply County, Indiana 
en was een dochter van Hiram Grant en Hannah Towne. Abraham overleed 
op 16 maart 1946 te Halstead, Harvey County, te Kansas en zijn vrouw 
Rosetta enige jaren eerder op 8 november 1938 eveneens te Halstead, 
Harvey County, te Kansas. 
Jacob (Jake) Peter trouwde op 12 
december 1889 met Zella Hamilton 
en zij kregen vier kinderen. 
Claude Guy, Harvey Obler, Joyous 
Jane, en John Meryle. Jacob (Jake) 
Peter overleed op 24 februari 1944 
te May-wood, Frontier County, 
Nebraska. Zella Hamilton is 
waarschijnlijk geboren op 19 
oktober 1870 en overleden op 26 
december 1966 in Nebraska. 
     Abraham en Jacob Peter Viersen 
Gilbert Wayne trouwde op 22 november 1895 met Mary Ina Shull en zij 
kregen twee kinderen. Margarette en Florence. Mary Shull was een dochter 
van Charles and Matrildah Shull en is geboren in 1870 in Jasper County, 
Iowa. Het echtpaar woonde in Des Moines, Polk County, Iowa volgens de 
bevolkingsregisters van 1920 en zullen daar waarschijnlijk zijn overleden 
en begraven. 
Clara Adelia trouwde op 1 november 1888 met William Koeningsberger 
en zij kregen eveneens twee kinderen. Carl en Hazel. William 
Koeningsberger werd geboren in augustus 1859 in Iowa, en was een zoon 
van John (een Duitser) en Elizabeth Koeningsberger. Clara Adelia overleed 
op 2 mei 1936 en haar man William op 11 mei 1935. Ze liggen begraven op 
de begraafplaats  Woodland Cemetery, Des Moines, Polk County, Iowa. 
 
1. Zie De Sneuper 86, maart 2008, voor de inleiding op deze serie. 
(Mede dankzij de medewerking van onderstaande personen is dit artikel tot 
stand gekomen. Uit de USA: Lydia Vierson, Deloris Carmicheal, Karen 
Hanley, Greta Thompson, Wilma Vande Berg, Murt Kooi, Linda Ziemann, 
Oeble Viersen (NED). 
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KABBELJAU,  
EEN VERDWENEN FAMILIENAAM 
 

Klaas-Willem de Jong (kwdj@planet.nl) 
 

Iedere genealoog komt ze tegen: voor- en achternamen die hem onbekend 
zijn en in de praktijk niet of nauwelijks meer voorkomen. Zo ontdekte ik in 
mijn voorgeslacht de geslachtsnaam Kabbeljau. Deze naam ontbreekt in de 
database van het Meertens Instituut(1). Dat is niet zo vreemd. Ook in 1811 
al was het een zeer zeldzame achternaam, al is de naam in de voorafgaande 
eeuwen niet geheel onbekend(2). In dit artikeltje wil ik de naam wat nader 
voor het voetlicht halen en in een breder kader plaatsen. 
 

Vader en moeder 
Het verhaal begint met Auke Willems, gedoopt op 29 april 1714. Zijn vader 
heet Willem Aukes, zijn moeder is onbekend. Mogelijk heeft hij nog oudere 
broers en zussen gehad. De doopregisters van de Hervormde (Gere-
formeerde) Gemeente Paesens gaan terug tot 22 mei 1712, vermoedelijk 
aangelegd door ds. Johannes Rudolphi die na een zes jaar durende 
vacaturetijd in het najaar van 1712 als predikant in het vissersdorp 
aantrad(3). Van Auke is één jongere zuster bekend, Betske, gedoopt op 5 
november 1719. 
Auke Willems is volgens de quotisatiegegevens van 1749 visser. Hij huwt op 
30 juni 1739 in de kerk van Paesens Sytske Joekes, dochter van Joeke 
Martens en Menke Jans, gedoopt 30 januari 1718, eveneens te Paesens. Het 
stel krijgt de volgende kinderen: 
1. Sike, ged. 11 december 1740 te Paesens, ovl. vóór of in 1749. 
2. Joeke, ged. 4 maart 1742 te Paesens, ovl. 21 mei 1822 te Paesens. 
3. Willem, ged. 5 september 1745 Paesens, ovl. 25 december 1830 Nes(4). 
4. Pijter, ged. 11 augustus 1748 te Paesens, ovl. 10 september 1824 te Nes. 
5. Auke, ged. 4 feb. 1753 Paesens, ovl. vóór 4 september 1757 (vgl. nr. 7.). 
6. Minkis, ged. 4 feb. 1753 Paesens, ovl. vóór 24 augustus 1760 (vgl. nr. 8). 
7. Auke, ged. 4 september 1757 te Paesens, ovl. 22 november 1840 te Nes. 
8. Minke, ged. 24 augustus 1760 te Paesens, verder onbekend. 
Als we kijken naar de naamsaanneming, dan ontdekken we het volgende. 
Joeke neemt in 1811 volgens de registers van de Mairie Metslawier de naam 
Dijkstra aan. Van Willem, Pijter en Auke vinden we geen aantekeningen, 
noch in Oost- noch in West-Dongeradeel. Zij wonen in Nes of Wierum, 
plaatsen zonder vrijwel één vermelding, een hiaat in de overigens in 
Friesland behoorlijk goed bewaard gebleven akten. Uit andere stukken 
weten we, welke namen dit drietal gekozen heeft. Willem kiest voor Visser, 
Pijter voor Kabbeljau en Auke voor de Vries.  
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Zoon Pijter en zijn nakomelingen 
Pijter huwt op 4 augustus 1776 te Nes 1) Arentje Klaases, verdere gegevens 
onbekend. Zij houden de volgende kinderen ten doop: 
1. Beitske, geb. 1 juni 1778 te Nes, ovl. vóór 25 oktober 1781 (vgl. nr. 4.). 
2. Klaas, geb. 1 juni 1778 te Nes, ovl. vóór 24 november 1790 (vgl. nr. 8.). 
3. Sytske, geb. 11 februari 1780 te Nes, ovl. vóór 21 juni 1788 (vgl. nr. 7.). 
4. Beitske, geb. 25 oktober 1781 te Nes, verder onbekend. 
5. Klaaske, geb. 12 oktober 1784 te Nes, verder onbekend. 
6. Auke, geb. 22 november 1785 te Nes, verder onbekend. 
7. Sytske, geb. 21 juni 1788, ovl. vóór 4 juli 1802 (vgl. nr. 11). 
8. Klaas, geb. 24 november 1790 te Nes, ovl. in ieder geval ná 17 juni 1813. 
Pijter huwt op 5 augustus 1798 te Nes 2) Sjeuke Jacobs, volgens haar 
overlijdensakte dochter van Jacob Aeles en Antje Kornelis, geboren te 
Wierum in vermoedelijk 1760. Ze overlijdt in Nes op 24 januari 1837. Pijter 
en Sjeuke zien de volgende kinderen ter wereld komen: 
9. Antie, geb. 8 september 1799 te Nes, ovl. vóór 22 april 1801 (vgl. nr. 10.). 
10. Antie, geb. 22 april 1801 Nes, ovl. vóór 20 september 1809 (vgl. nr. 13). 
11. Sytske, geb. 4 juli 1802 te Nes, ovl. 26 maart 1884 te Nes. 
12. Jacob, geb. 24 jan. 1805  Nes, ovl. mogelijk 19 aug. 1807 of 18 mei 1808. 
13. Antie, geb. 20 september 1809 te Nes, verder onbekend. 
De meeste kinderen van Pijter Aukes zijn jong gestorven of niet verder te 
traceren. Dat laatste doet vermoeden dat ook zij bij het opgroeien 
overleden zijn. Slechts over twee kinderen weten we meer. In de eerste 
plaats is dat Klaas, zoon uit het eerste huwelijk. Klaas moest dienst nemen 
in het leger van Napoleon. Hij staat geregistreerd als Klaas Kablouw(5). Dit 
is zeer waarschijnlijk een verbastering van Kabbeljau(6). Klaas is 
gedurende de dienst gewond geraakt of anderszins ziek geworden en in het 
ziekenhuis opgenomen. Na ontslag uit het ziekenhuis is hij gedeserteerd en 
daarvoor ook veroordeeld. Vervolgens ontbreekt in Friesland elk spoor(7).  
De tweede die onze aandacht vraagt is Sytske, dochter uit het tweede 
huwelijk. Zij trouwt op 16 september 1830 in Ternaard met Dirk Harmens 
Dijkstra, zoon van Harmen Alderts en Antie Tabes, geboren 11 april 1805 te 
Nes. Het is, zoals de geboortegegevens van de oudste laten zien, een 
gedwongen huwelijk. Sytske was hoogzwanger. De omstandigheden 
moeten armoedig zijn geweest. Op voorspraak van getuigen krijgt het 
bruidspaar ontheffing van de kosten die met de burgerlijke huwelijks-
sluiting gemoeid zijn. Uit deze verbintenis worden de volgende kinderen 
geboren: 
1. Harmen Dijkstra, geb. 19 dec. 1830 te Nes, ovl. 3 juni 1832 te Wierum. 
2. Antje Dijkstra, geb. 3 april 1833 te Wierum, ovl. 24 januari 1866 te Nes. 
3. Harmen Dijkstra, geb. 15 oktober 1835 te Ternaard, ovl. 16 september 
1916 te Oosternijkerk. 
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4. Sieuke Dijkstra, geb. 21 augustus 1837 te Wierum, ovl. 16 februari 1900 
te Nes. 
5. Pieterkje Dijkstra, geb. 23 augustus 1840 te Wierum, ovl. 1 februari 1918 
te Nes. 
6. Jacob Dijkstra, geb. 25 maart 1845 te Nes, verdere gegevens onbekend. 
De naam Kabbeljau wordt in de geboorteakten op uiteenlopende manieren 
geschreven. Sterker nog, niet een keer is de spelling gelijk: Kabbeljauw 
(1830), Kabbelaauw (1833), Kabbeljouw (1835), Kabbelauw (1837) en 
Kabbellauw (1840). Bij het zesde kind, Jacob, staat Sytske zelfs met een 
onjuiste achternaam vermeld: Visser. Maakt haar man zich er bij de 
aangifte makkelijk van af? We weten het niet. Zeker is wel dat met het 
overlijden van Sytske in 1884 op 81-jarige leeftijd de familienaam 
Kabbeljau uitsterft. De overlijdensakte van haar dochter Pieterkje in 1918 is 
het laatste officiële document waarin de naam voorkomt. 
 
De naamsaanneming onder de loep 
Als we nu de verschillende geslachtsnamen die door de nakomelingen van 
Auke Willems zijn gekozen nog eens nader bekijken, dan zijn er enkele 
zaken die opvallen. 
De vier broers kiezen elk een eigen naam. Dat kon. Hun vader was 
overleden. Dat maakte voor hen de weg vrij om een eigen keuze te maken. 
Ze hebben zich daarin duidelijk van elkaar onderscheiden.  
De namen De Vries, Dijkstra en Visser staan volgens de gegevens van 
Tresoar resp. op de eerste, derde en vijfde plaats van de Top 5 van in de 
burgerlijke stand voorkomende achternamen in Friesland (periode 1811-
1942)(8). Het zijn volgens gegevens van het Meertens Instituut namen die 
in de volkstelling van 1947 vooral in Friesland voorkomen: De Vries 26,5 %, 
Dijkstra 53,9 % en Visser 19,1 % van het totaal in Nederland. Om allerlei 
redenen kunnen we deze gegevens niet zo maar projecteren naar de 
naamsaanneming in 1811, maar het blijven ook dan sprekende cijfers. 
Verdere analyse met behulp van Tresoar laat zien dat geen van deze 
familienamen in het bijzonder in de Dongeradelen gelokaliseerd moet 
worden. Ze komen in heel Friesland in min of meer gelijke mate voor. In 
Paesens – en vermoedelijk ook in Wierum en Nes, maar daarvan ontbreken 
de gegevens van de naamsaanneming – zijn de namen De Vries, Dijkstra en 
Visser favoriet. Dijkstra komt het meest voor: ongeveer één op de tien 
gezinshoofden neemt deze naam aan. Eén op de elf kiest voor Visser en één 
op dertien voor De Vries. Een ander uit de Friese Top 5 volgt op enige 
afstand: De Jong met één op de zestien. De Friese favoriet De Boer is echter 
in het vissersdorp Paesens geheel afwezig. Joeke, Willem en Auke zijn met 
hun geslachtsnamen dus bepaald niet origineel geweest. Ze volgen de 
grootste groep in hun onderscheidene woonplaatsen. Kabbeljau 
 
 

84 
 
 



daarentegen is een van de minst voorkomende namen. Toch past in zekere 
zin ook deze afwijkende keuze in het totaalbeeld van Friesland. ‘Visser’ 
uitgezonderd waren van de visserij afgeleide namen als ‘Paling’, ‘Haring’, 
‘Walvis’, ‘Vis’, ‘Van der Net’ en dergelijke in de provincie verhoudingsgewijs 
weinig populair. Dat geldt ook voor Kabbeljau. Pijter wijkt in zijn 
naamskeuze niet alleen sterk af van zijn drie broers, maar ook van hetgeen 
in zijn naaste omgeving gebruikelijk was. Had hij een eigenzinnige inslag? 
We kunnen niet nagaan, waarom specifiek deze namen gekozen zijn. Wel 
kunnen enkele vermoedens geopperd worden. De naam Visser zal gekozen 
zijn vanwege het uitgeoefende beroep. De naam de Vries kán verband 
houden met het beroep. Auke de Vries staat namelijk te boek als schipper. 
Het is de vraag, in hoeverre hij zich buiten de provincie bewoog. Als dat het 
geval is, is de Vries een begrijpelijke keuze. Buiten de provincie was ‘de 
Vries’ een van andere schippers onderscheidend kenmerk. Bij deze 
overwegingen moet wel bedacht worden dat veel Friezen deze naam gingen 
dragen. De databank van het Meertens Instituut plaatst daarbij de vraag: 
‘Een gebaar van regionaal bewustzijn of uit gemak?’ De naam Dijkstra zal 
mede te maken hebben met de woonplaats Wierum, dicht bij de zeedijk. 
Kabbeljau tot slot behoort tot de meer curieuze namen en heeft 
onmiskenbaar van doen met het beroep van Pijter, visser. Hij heeft zich 
met deze naam onderscheiden van zijn oudere broer Willem, die hetzelfde 
beroep uitoefende.  
Zo laat het ontstaan van de naam Kabbeljau in zijn context een mooi stukje 
Friese naamsgeschiedenis zien. Het is aan Pijter te danken dat hij en z’n 
broers zo’n twee eeuwen later nog eens uit de vergetelheid gehaald worden 
en een plaatsje krijgen in dit tijdschrift. 
 
1. Vgl. de Nederlandse Familienamen Databank op http://www.meertens.knaw.nl 
/cms/ 
2. Ik doel op de naam Cabeljau in verschillende spellingsvarianten (Cabbeljau, 
Cabeljauw, Cabeliau, enzovoort). In Leeuwarden stond van 1638 tot 1641 ds. Pieter 
Cabeljau (zie voor hem verder Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het 
Nederlandse Protestantisme 2 (Kampen 1983), p. 114v). De familienaam Cabeljau 
is vermoedelijk afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden en lijkt in de loop van de 
18e eeuw te zijn uitgestorven. Ik ben geen aanwijzingen tegen gekomen dat de er 
een directe relatie is tussen deze familienaam en de naam die het onderwerp van dit 
artikel vormt. N.B. De uit Zeeland afkomstige familienaam Caljouw/Kaljouw is 
volgens de databank van het Meertens Instituut middels adaptie afgeleid van het 
Franse Cailloux. 
3. Vgl. voor deze gegevens: Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu 
toe van de Hervormde gemeenten van Friesland 2 (Leeuwarden 1888), p. 552. 
4. Tenzij anders aangegeven is in dit artikel met Nes bedoeld Nes (West-
Dongeradeel). 
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5. Ik raadpleegde op www.tresoar.nl de verzameling van J.A. Paasman te Burgum. 
Hij vermeldt: ‘Kablouw, Klaas Pieters, geb. 1790, wonende te Nes (Ameland), zoon 
van Pieter Aukes en Antje Klases, lichting 1810 mairie Ameland; plaatsvervanger 
voor T. Sjoerds Mensonides; 33e reg. lichte inf. (jagers); 21.06.1812 gedeserteerd na 
ontslag uit het ziekenhuis; veroordeeld bij vonnis Rechtbank van eerste aanleg 
Leeuwarden 17.06.1813; komt niet voor in de dossiers plaatsvervangers. Bronnen: 
Tresoar toegang 8/4032 nr. 2, 8/4038 nr. 15 1/2, 8/4039 nr. 52 1/2; toegang 16/721 
nr. 75a.’ Curieus is de vermelding van Nes op Ameland, terwijl dit toch vrijwel zeker 
Nes in West-Dongeradeel moet zijn. De fout komt vaker voor. Vgl. bijvoorbeeld de 
overlijdensaktes van neef Menkes Joekes Dijkstra (overleden 3 augustus 1825: akte 
Leeuwarden d.d. 5 augustus 1825, nr. 291; akte Oost-Dongeradeel d.d. 29 augustus 
1825). De naam van Klaas’ moeder moet zijn: Arentje.   
6. Zie voor de achtergronden van het woord: Woordenboek der Nederlandsche 
Taal, s.v. kabeljauw (op internet: http://gtb.inl.nl/?owner=WNT).  
7. De in Oost-Gelderland voorkomende familienaam Kablau is afkomstig uit 
Duitsland. Niets wijst op een directe relatie met Klaas Kablouw. 
8. Het gaat om de onder lezers ongetwijfeld bekende site www.tresoar.nl . In de Top 
5 staan naast de genoemde drie op nr. 2 ‘de Jong’ en op nr. 4 ‘de Boer’. 
 

 
 
 
 
 
 

GEGEVENS IN ARGENTINIË  
 
Vroeger is er door leden wel eens gevraagd naar de mogelijkheid van 
informatie over naar Argentinië geëmigreerde voorouders. Daarover nu 
kwam bij mij onlangs een telefoontje binnen van het Nederlandse 
consulaat daar. Het is bekend dat vanaf 1889 veel Friezen (en Groningers 
en Zeeuwen) naar Argentinië zijn getrokken. De huidige consul is mevrouw 
Ida van Mastrigt en zij is volgaarne bereid informatie te geven voor zover 
die voor haar bereikbaar is. 
Zij woont er al 58 jaar en is nu 31 jaar consul. Zij heeft geen idee voor 
hoelang nog: wat vindt het ministerie van Buitenlandse Zaken in deze ? 
Het zou jammer zijn als zij haar functie moet beëindigen, want zij is 
praktisch de enige op het consulaat die nog Nederlands spreekt. Als zij weg 
is, moet het in het Engels of het Spaans. Dus wie gebruik wil maken van 
haar diensten: haast u ! Voor belangstellenden is haar e-mailadres: 
consuladoholanda@speedy.com.ar 
Voor wie er gebruik van wil maken: veel succes ! 
Nico W.J.Speelman 
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SCHIPPER JACOB JACOBS DE GROOT 
(GEBOREN CA 1730) 
 

Ronald de Groot (agostina@planet.nl) 
 
Jacob Jacobs de Groot is een voorouder van mij, geboren omstreeks 1730 
en schipper van beroep. Een schipper, dan is het moeilijk zoeken naar 
gegevens, want dopen en overlijdens vinden dan plaats in steden of dorpen 
langs een vaarroute. In één haven kwam hij vaker, dat was die van het 
waddeneiland Juist. En blijkbaar ook in Dokkum, want onlangs kwam ik 
uit op de web-site van de Historische Vereniging de Sneuper, waarop in het 
burgerboek van Dokkum drie voor mij bekende personen staan vermeld: 
 
Burgerboek van Dokkum: 
12 apr 1755:  Jacob Jacobs de Groot, schipper komende van Juist 

opm: dan ca 25 jaar, getrouwd met Stientje Janssen (20j). 
26 jul 1760:  Jan Jacobs de Groot, komende van Altona 

opm: ca 25 jaar, broer van Jacob en getr. met Kaatje Onnen (20j). 
24 mrt 1759: Hildrik Onnen de Groot, schipper, komende van Juist 

opm: 41 j, verdronken in feb 1768 bij Arendahl in Noorwegen; 
getrouwd met Jantje Eilers; relatie met Jacob onbekend. 

 
Dit drietal trok onmiddellijk mijn 
aandacht omdat hun namen veel-
vuldig voorkomen in de Kerkregisters 
(Kirchenbücher) van Juist. Mogelijk 
behoorden Hildrik en Jan Jacobs tot 
de 5 bemanningsleden op het schip 
van schipper Jacob Jacobs de Groot. 
Genoemd in de Kirchenbücher van 
Juist: 
1755 zoon gedoopt van Jan & Kaatje: 
Jacob Berends 
1757 dochter gedoopt van Jan & 
Kaatje: Engel 
1758,1759 geloofsbelijdenis van 
Jacob: misschien niet komen opdagen 
1759 dochter gedoopt van Jan & 
Kaatje: Hauke, Jacob getuige 
1763: zoon gedoopt van Jan & Kaatje: 
Jacob Berends 
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1763: 2x Jan Jacobs, geloofsbelijdenis: misschien niet komen opdagen 
1766: Jan Jacobs doopgetuige1766, 28 okt: Jacob Jacobs de Groot, Jan 
Jacobs de Groot & Kaatje Onnen en Hildrik Onnen de Groot doopgetuigen  
1767 geloofsbelijdenis (Communion) vermeld van Jacob Jacobs de Groot, 
Jan Jacobs de Groot en Hilrich Onnen de Groot 
1768: Jacob Jacobs de Groot vermeld als doopgetuige 
1797: Jan Jacobs de Groot doopgetuige van zijn kleinzoon 

ligging van het eiland Juist 
geografie 
Juist (uitgesproken als Juust), ooit één van de thuishavens geweest van de 
familie De Groot, is een waddeneiland ten noorden van Duitsland. Het ligt 
ten oosten van Rottum tussen Borkum en Norderney en is 17 km lang en 
maar 0,5 km breed  
historie  
1715: Stormvloed 
1717: Kerstnachtsvloed 
1742: Begraafplaats aangelegd  bij de kerk. 
1766: kerkregister vermeld aantal personen dood gevonden nav stormvloed 
1807: Bij de vrede van Tilsit komt Juist bij het Franse koninkrijk Holland. 
1811 -1816: Franse bezetting:  Hollandse soldaten o.l.v. Franse officieren 
1809-1822: 13 jaar lang geen "Pastor", maar er worden wel dopen en  

trouwen vermeld, dus blijkbaar kwam er een dominee over van het 
vaste land.  

1825: Stormvloed over Juist. 
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Omdat in zo’n thuishaven het schip voor langere tijd verblijft (bijvoorbeeld 
voor overwintering) hoopte ik in Dokkum meer gegevens te kunnen vinden. 
Na mijn oproep bij de vereniging kreeg ik meteen het resultaat 
teruggemaild: 
In de DTB - boeken van Dokkum is alleen gevonden: 
Jacob, Gedoopt op 10 september 1766 in Dokkum, Zoon van Jacob Jacobs, 
schipper, en niet genoemde moeder 
 
Oostzeehandel 
Jacob Jacobs de Groot zeilde onder andere van Amsterdam naar Estland. 
Zijn schip was een “Smak” met de naam “De Jonge Jan & Engelina”, 
lengte 19 m, breedte 5 m met laadvermogen van 100 ton, 5 
bemanningsleden. Smaks werden gebouwd in de 2de helft van de 18de 
eeuw en werden gebruikt voor het transport van voornamelijk wijn, graan, 
zout, hout en eindprodukten langs de Atlantische oceaankust, over de 

Noordzee en de 
Oostzee. 
 
 
 
 
 
 
 

“Gesine von 
Papenburg”,  

een 
gerestaureerde 

Smak, met 
grote mast, 

bezaanmast en 
boegspriet 

 
Belasting op scheepslading 
Recentelijk vond ik op internet de naam Jacob Jacobs de Groot terug in 
transcripties van het scheepsbelasting- register 1772-1773 uit het Historisch 
Archief van Pernau (Estland). Hierin wordt onder meer de scheepslading 
genoemd en de daarover geheven belasting. In dit artikel heb ik alleen één 
vermelding opgenomen Jacob betreffende, maar ook de rest is zeker de 
moeite van het bekijken waard. Zie bijvoorbeeld de volgende site: 
http://www.eha.ee/raamatud/sadamaraamat/1772_1773.pdf  
 
 
 

89 
 
 



Anno 1773 
Junius 
Nro 29  
d. 28. Schiffer Jacob Jacobs de Groot, nach Amsterdam* 
Herr Ober-Cämmerer Jacob Jacke 
300 Stück Bretter à 2 Faden l. u. 1½ Z. d.   –. 47 
200 Stck. do à 3 Faden l. u. 1½ Z. d.    –. 41¾ 
500 Stck. do à 4 Faden l. u. 1½ Z. d.     1. 56¼ 
42 Lasten Roggen      11. 81¼ 

14. 26¼ 
Zuschlag  3. 56¾ 

17. 83 
*Ich Schiffer Jacob Jacobse de Groot gebührtig in Dockum, Kommende 
von Amsterdam mit mein Schmack Schiff “de Jonge Jan & Engelina” 
genant, ist groß 38 lasten (houtlasten), gehet tief 6½ Fuß, fahre starck 5 
Mann, bin unterweges gewesen 4 wochen, geaddressiert an Herr Jacob 
Jacke Junior, und habe gelahden Ballast. 
 
Ballast 
Jacob schrijft dat hij ballast geladen heeft. Dit was nodig omdat op de 
heenreis naar de Oostzee de lading van o.a. wijn en kaas niet zwaar genoeg 
was om het schip goed vaarbaar te laten zijn. Als extra ballast namen de 
Oostzeevaarders aanvankelijk zand in, maar omdat ze dat zand losten voor 
de ingang van de havens van bestemming (Gdansk, Noord-Duitse havens, 
Tallinn, Riga, enz.) gingen die havens verzanden. Daarom werd dat 
verboden en gebruikten ze daarna bakstenen als ballast die vervolgens in 
de Oostzeehavens werden verkocht. Met die bakstenen werden huizen 
gebouwd volgens Nederlands model, met trapgevels en al. In die tijd waren 
er in die gebieden dan ook veel Nederlandse kunstenaars en architecten 
actief (Nederland was toen een toonaangevende wereldnatie, ook qua 
cultuur). Je vindt die huizen nog steeds terug in met name Riga en Gdansk. 
Prachtig hersteld.  
Behalve met de bovengenoemde lading hout en rogge kwamen ze ook terug 
met potas en huiden. Hout werd in Holland vaak gebruikt voor de 
productie van masten (maar bij Jacob worden alleen planken genoemd en 
geen hele boomstammen).  
Op de heenreis werd wijn uit Frankrijk en Spanje vervoerd, zout van de 
salina’s uit Portugal en Spanje (Torrevieja), en later ook specerijen. 
De handel met de Oostzeelanden in de 16de en 17de eeuw staat bekend als 
"de Moedernegotie”. In die tijd werden de schepen naar de Oostzee 
voornamelijk bemand met Nederlanders. Vaak familie van elkaar of  
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afkomstig uit dezelfde streek, veelal rond Enkhuizen en Hoorn. In de tijd 
van Jacob worden in de transcripties van de belastingregisters uit 1766-
1767 en 1772-1773 behalve schippers uit Nederland, ook genoemd schippers 
uit Zweden, Denemarken en Duitsland. In 1766-1767 staat Jacob er niet bij. 
De transcripties van de registers vóór die tijd en de tussenliggende periode 
1768-1771 ontbreken vooralsnog.  
 
Dokkum 
Schipper Jacob Jacobs de Groot vermeldt in het belastingregister dat hij is 
geboren in Dokkum. Ik was natuurlijk verheugd dit te lezen, want nu kon ik 
misschien wel de naam van zijn vader vinden. Maar het bleek moeilijk 
zoeken in de DTB’s van Dokkum aangezien er geen namen van de moeders 
en doopgetuigen staan vermeld. Alleen de vaders worden genoemd met 
enkel een voornaam en een patroniem.  
Jacob en Jan hadden beiden een zoon met de naam Berend Jacobs. 
Daarom ben ik uitgegaan van de volgende situatie: 
 
Berend Jacobs, geboren ca 1690, diens zoon: 
Jacob Berends, geboren ca 1715, diens zonen: 

Jacob Jacobs (de Groot), geboren ca 1730 
Jan Jacobs (de Groot), geboren ca 1735 

 
Helaas heb ik de doop van Jacob Jacobs niets in het doopregister van 
Dokkum kunnen vinden. Maar het kan heel goed zijn dat hij er toch is 
geboren, want als zijn vader ook schipper was, kan hij namelijk onderweg 
in een andere havenplaats zijn 
gedoopt. 
Maar misschien was Jacob 
Jacobs de Groot helemaal niet 
geboren in Dokkum en gaf hij 
dat alleen als woonplaats. 
Mogelijk bleven bij zulke lange 
reizen hun vrouw en kinderen 
daar aan wal bij familie of 
bekenden en was dit de reden 
dat het eerder genoemde drietal 
in het burgerboek van Dokkum 
staat. 
 
 
Afbeelding van een Smak uit 
een boek van 1789 
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AANVULLING ‘KWARTIERSTAAT AUKJE 
KLAZES GAASTERLAND’ de Sneuper 86 (mrt 2008) 
 

Jan Cornelis Gaasterland (veldgaast@wxs.nl) 
 
Gaasterland in de Dongeradelen. 
In zijn naschrift vermeldt auteur F.H. Blom het opvallende feit dat beide 
ouders van zijn grootmoeder Aukje Klazes dezelfde achternaam 
Gaasterland dragen. Verder dat zij geen familie van elkaar zijn, voor zover 
hij dat heeft kunnen nagaan. Als aanvulling reik ik een hypothese aan die 
het aannemelijk maakt dat alle in de Dongeradelen geboren personen met 
de familienaam Gaasterland familie van elkaar zijn. Ze zijn terug te 
brengen tot twee families. 
Een familie met Sytze Kornelis (kw.st.16), gedoopt te Paesens op 17.9.1752, 
als zoon van Kornelis Klazes en Gertje Tjebbes. Uit deze familie stamt de 
vader van Aukje, Klaas Sytzes Gaasterland uit Oostrum. 
Hiske Dirks, de moeder van Aukje Klazes komt uit de tweede familie, die 
van Durk Geerts, visser te Ezumazijl en Wietske Kornelis (kw.st. 24 en 25). 
In de jaren ’60 van de vorige eeuw heb ik enige bezoekjes gebracht aan 
Froukje van der Zwaag, weduwe van Jacob Gaasterland, kastelein te 
Oostrum en broer van Aukje (kw.st.1). Zij woonde toen op de terp van 
Oostrum in het oude Gaasterlandhuis. In de schuur was nog de werkplaats 
van haar schoonvader Klaas Sytzes Gaasterland met honderden gereed-
schappen. Froukje vertelde dat haar schoonouders wisten dat ze familie 
van elkaar waren, maar niet hoe de relatie precies was.  
Kijken we naar de voorfamilie van Hiske Dirks Gaasterland (kw.st.3) dan 
komen we uit bij Durk Geerts en Wietske Kornelis (kw.st. 24 en 25). Zij 
trouwden te Anjum 16.5.1762 en lieten drie kinderen dopen in Anjum: 
Gertje Durks 13.3.1763, Geert Durks 13.1.1765 en Kornelis Durks 19.7.1767.  
Geert en Kornelis werden naar de beide grootvaders vernoemd. Maar naar 
wie werd dochter Gertje genoemd? Niet naar grootmoeder van vaderskant, 
want de moeder van Durk Geerts is Antje Dirks. Dus naar moeder’s 
moeder? 
Nu heb ik de doop van Wietske Kornelis niet gevonden. Maar als de ouders 
van Wietske een Kornelis en een Gertje zijn, dan zijn dat mogelijk dezelfde 
Kornelis en Gertje als de ouders van Sytze Kornelis (kw.st.16): Kornelis 
Klazes en Gertje Tjebbes! Sytze Kornelis en Wietske Kornelis zijn dan broer 
en zus. Sytze Kornelis overleed op 10.1.1838 te Lioessens en voerde toen de 
naam Gaasterland als familienaam. De beide zonen (Geert en Kornelis) van 
zijn zus Wietske Kornelis, namen op 12 respectievelijk 13 december 1811 de 
naam Gaasterland als familienaam aan. 
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Samengevat: 
  Kornelis Klazes    x     Gertje Tjebbes 
_____________________|__________________________ 
 |     | 
Wietske Kornelis                     Sytze Kornelis Gaasterland 
x  Durk Geerts     x  Hiltje Klazes 
 Gertje Durks         | 
 Geert Durks Gaasterland  | 
 Kornelis Durks Gaasterland  | 
(nakomeling: Hiske Dirks x  (nakomeling: Klaas Sytzes 
 Gaasterland)      Gaasterland) 
 
Of de beide families Gaasterland in de Dongeradelen via deze vrouwelijke 
lijn familie van elkaar zijn, zal nader onderzocht moeten worden. 
Dat Klaas Sytzes Gaasterland en Hiske Dirks Gaasterland, de ouders van 
Aukje, niet wisten hoe ze familie van elkaar waren is nu niet meer zo 
verwonderlijk. Wie kent nog de zus van zijn overgrootvader, of – vanuit de 
matrilineaire lijn - , de broer van haar overgrootmoeder?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaas Sytzes 
Gaasterland, 
Hiske Dirks 
Gaasterland 
 
 

Bron: Stamboom van de familie Gaasterland, J.C.Gaasterland; Amsterdam 
2000. Te raadplegen in het Tresoar te Leeuwarden en in het Streekarchief  
Noordoost Friesland te Dokkum. 
 
P.S. typefoutje: Hendrik, zoon van Hiltje Klazes (kw.st. 17) is gehuwd in 
1823 en niet in 1832. 
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“DANTUMAWOUDE ONDER DOKKUM” 
 

Douwe Halbesma (Dhalbesma@xs4all.nl) 
 

3. Zuidelijk van de Stroobosservaart 
De Woudpoort is in de 18e eeuw de “main entrance” van de Wâldtsjers tot 
de stad Dokkum. Aanvankelijk reizen ze niet, zoals nu, via de Murmer-
woudsterweg, maar is het “Damwâldster reedsje” de hoofdontsluitingsweg. 
Deze situatie verandert pas nadat de Murmerwoudsterweg  verhard is. 
Op 20 oktober 1649 verschaffen de Staten van Friesland de stad Dokkum 
een octrooi “omme in het vervolg van het octroy te doen maken een nieuwe 
Weg langs de oude vervallen Laan, strekkende van Dockum op ’t Dorp 
Damwolde, des genietende van yder Wagen, de voorgeschreven Weg 
passerende tot tol twee stuivers, van ieder Passant acht penninge en van 
ieder Peerd, Koe ofte ander Beesten een oortje ofte vier penningen, 
ordonnerende alles ende eene iegelyk sig daar naar te reguleeren”.  

 
Het ging om de aanleg van de Keppellaan die vanaf het (huidige) Tolhek 
evenwijdig liep met de Meersloot en, via de huidige Wingerd, aansloot op 
“Op de Keppels” die via de Woudweg uitkomt bij de Woudpoort. Het 
tolhuis wordt op de kaarten aangegeven ten noorden van de Meersloot en 
de Keppellaan lag waarschijnlijk ten zuiden van de Meersloot. Het tolhek 
moet in elk geval ook beneden de Meersloot hebben gestaan. 
 
 

94 
 
 



De nieuwe situatie duurt niet lang. Reeds vanaf 1664 raakt de Keppellaan 
in verval omdat Dantumawoude het Damwâldster Reedtsje (in die tijd de 
Damwâldster Trekwei) direct doortrekt naar de Stroobosservaart. De 
reizigers uit de Dokkumer Wouden benaderen de Woudpoort in het vervolg 
via de route Damwâldster Reedtsje-Stroobosserweg. Er komt een trekvaart 
langs het Damwâldster Reedtsje die, in Dantumawoude, aanvankelijk niet 
verder loopt dan tot de boerderij over de Styntsjebrêge (halverwege de 
Trekweg). 
In 1750 is Johannes Tsjibbes de eigenaar van het tolhuis en Marten Sybes 
de bewoner. In 1760 wordt dominee Petrus Fooy en zijn vrouw Elisabeth 
Steringa eigenaar van zowel de Trekweg als de Trekvaart. Op zijn kosten 
wordt de vaart in 1762 verlengd van de Styntsjebrêge tot aan de Kerkburen 
van Dantumawoude. Op 23 april 1762 herzien Gedeputeerde Staten het 
octrooi op de beurtvaart tussen Dantumawoude en Dokkum/Leeuwarden 
en krijgen Sikke Reinderts en Linse Sikkes het recht om deze te verzorgen. 
In 1764 bouwt dominee Fooy een nieuw huis bij het tolhek dat in het 
vervolg waarschijnlijk de functie krijgt van “Maison de Peage”. De 
bewoners van het oorspronkelijke tolhuis zijn vanaf dat jaar vooral boer en 
hebben zo’n 4 tot 6 runderen op stal. De bewoners van het nieuwe pand 
houden over het algemeen geen vee. Via de speciekohieren is de bewoning 
van beide panden tot 1806 te volgen maar op de kadasterkaart (1832) is 
nog maar één huis op deze plek te zien. 
Dominee Fooy verkoopt de Trekvaart en Trekweg aan Sikke Sjoerds, 
bijzitter van Dantumadeel, en die verkoopt deze zaken in 1800 weer aan R. 
Riemersma uit Dokkum. De eigenaars nemen tolbazen aan om de tol te 
heffen en gebruiken het geld voor het onderhoud van de weg en mogelijk 
als een extra inkomen. 
In het oude tolhuis woont van 1767 tot 1800 een Wytse Sytses. Hij is een 
kleine boer met een paard en enkele runderen. Tussen 1795-1789 heeft hij 4 
pondemaat bouwland. Zijn zoon Thys Wytses doet, gewapend met een 
vork, mee aan het Kollumer Oproer in 1797. Uit de Criminele Sententies 
blijkt dat het Hof hem hiervoor vijf jaar verbant uit Friesland. In 1800 
vertrekt Wytse Sytses naar Rinsumageest en wordt Wybe Martens (Westra) 
de nieuwe bewoner van het oude tolhuis. 
Tolmannen op het nieuwe tolhuis zijn Eelke Jillis (1764-1777), Sierk Reins 
(1777-1789), Marten Popkes (1789-1795), Jacob Mients (1795-1802) en Jan 
Alles (1802-1806). In 1832 woont landbouwer Meindert Sjoerds Wiersma 
op het tolhuis. 
Volgens Teunis Teunissen droeg het gebied, dat tussen de Mearsloot en de 
Dokkumer stadsmuren lag, aanvankelijk de naam Wetsemieden. Ten 
oosten lagen de “Lange Mieden”. Zowel de Wetsemieden als de Lange 
Mieden werden, opnieuw volgens Teunissen, lange tijd gebruikt als “meen- 
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schar”. De naam Wetsemieden is later veranderd in Bonifatiuspolder. 
Het landbouwgebied onder Dokkum is, door de aanwezigheid van klei en 
knip, vruchtbaarder dan het andere gebied dat onder Dantumawoude valt. 
De belastingen, die aan de bewoners van dit gebied worden opgelegd zijn 
daardoor hoger en worden apart vermeld in de belastingboeken. De 
eigenaarnamen die in de Floreenkohieren bij percelen uit dit gebied 
worden genoemd zijn geen bekende grondeigenaren uit Dantumawoude. In 
1832 is de situatie anders. Het landbouwareaal in de Dokkumer Wouden is 
dan vooral in handen van enkele doopsgezinde families en het grondgebied 
direct onder Dokkum vormt daarop geen uitzondering. Kastelein Eildert 
Eintes Klaver, die dan in de herberg bij de Woudpoort woont, is min of 
meer grootgrondbezitter in dit gebied. Zijn vrouw, Jelske Oedses Dantuma, 
stamt uit zo’n doopsgezinde familie en is nauw verwant aan de 
doopsgezinde Wiegersma’s die veel bezit hebben in de Dokkumer Wouden. 
Ook de andere families met grondbezit in “Dantumawoude onder Dokkum” 
(Van Kleffens, Helder, Halbesma) hebben nauwe banden met de Menniste 
grondbezitters. 

Bonifatiusbron, 1907 
 
Het nieuwe Centrale Rijksbestuur geeft in 1802 opdracht om een 
“Statistique Beschrijving” van de economische situatie in alle gemeenten te 
maken. In het verhaal van Dantumadeel wordt melding gemaakt van de 
fontein onder Dokkum. Het hele jaar halen de bierdragers hier hun water 
en in de zomer, als de bakken in de stad leeg zijn, gaan ook de Dokkumers 
hier naar toe. Het lijdt geen twijfel dat hier gesproken wordt over de  
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huidige Bonifaciusbron, aan de rand waarvan in 1962 het standbeeld is 
geplaatst om de gevallen missionaris te herdenken. Over deze bron en de 
mythen over oorsprong en (helende) werking kan een heel artikel 
geschreven worden. Ik volsta hier met de opmerking dat op deze plek, ook 
in de 18de en 19de eeuw, relatief zuiver water gevonden werd dat door de 
brouwers en de inwoners van Dokkum zeer goed bruikbaar was. 
Op de kadasterkaart is te zien dat er in 1832, direct ten zuiden van de 
Bonifatiusbron, een huis staat waar schoolmeester Ruurd de Jong woont. 
Volgens Teunissen staat dit huis op het perceel waaraan de derde stem van 
het dorp Dantumawoude verbonden is. Lange tijd is de stem in handen van 
grietman Tjaard van Aylva en wordt het perceel gebruikt door de 
“bierdragers tot Dockum”. Via de familie De Coninck komt het stemrecht, 
in de tweede helft van de 18de eeuw, in handen van de familie Bergsma die 
probeert haar eigen machtspositie te vergroten door het opkopen van 
stemmen in Dantumadeel en Oostdongeradeel. Bergsma kan de stem 
alleen gebruiken als er een huis op het perceel staat en dat ontbreekt al 
bijna de hele 18de eeuw. In 1773 komt daar verandering in. Bergsma bouwt 
een boerderijtje en Minne Popkes, die gehuwd is met Renske Harmens van 
Dantumawoude, wordt de huurder. De huurwaarde is in 1790 ruim 86 
Caroligulden en in 1800 zelfs al meer dan 106 Caroligulden. Minne Popkes 
is vooral veehouder en doet bijna niets aan landbouw. 
 
Conclusie 
Alhoewel de Woudpoort de stad Dokkum met de Wouden verbond was er 
toch een strikte scheiding tussen de stad en het platteland. De functie van 
“Dantumawoude onder Dokkum” was voornamelijk agrarisch. De 
bewoners waren ook zeer nadrukkelijk betrokken bij het dorpsleven van 
Dantumawoude: ze betaalden er belasting en gingen er naar de kerk. 
Direct ten zuiden van de Woudpoort vonden enige activiteiten plaats die 
goed pasten in het scharnier tussen beide jurisdicties. De Bonifaciusbron 
had een directe relatie met deze activiteiten (bleken en wolkammen) en 
met ambachten binnen de stad (bierbrouwerij, distilleerderij). De herberg 
was een belangrijke logistieke schakel in het verkeer tussen de stad en het 
platteland. 
Uiteraard is hier nog niet alles gezegd over dit onderwerp. De 
Jantjezeepolder en de Kooilanden zijn buiten beschouwing gebleven. Ook 
over het gebied dat vroeger onder Akkerwoude (Woudhorne) en Murmer-
woude (oude tolhuis) viel kan nog wel één en ander verteld worden. 
 
Noot: 
1. Gemeente Archief Dantumadeel O 16 
 
 

 

97 
 
 



DE SCHOENMAKER UIT ENGWIERUM 
(op de cover van ‘’Op de Praatstoel”) 
 
Jaap Dekker (jabadek@wanadoo.nl) 
(secretaris Stichting Fotografie Willem Kamminga)  

 
Dat was even zoeken naar 
een goeie foto voor de cover 
van het door de Historische 
Vereniging Noordoost Fries-
land uit te geven boekje ‘’Op 
de Praatstoel”, dat op 19 
april jl aan de leden werd 
gepresenteerd. Er staan 37 
verhalen in, verteld door 
oude bewoners uit onze 
regio over het leven en 
werken in de vorige eeuw. 
Met behulp van de enorme 
collectie foto’s van Pim 
Kamminga, die beheerd 
worden door de Stichting 
Fotografie Willem Kammin-
ga, lukte het om een 

prachtige foto van een schoenmaker te vinden, die paste bij het inhoud van 
het boekje. Maar helaas wisten we niet, wie de man op de foto was.  
Dat lukte vrij gauw door een publicatie in de rubriek ‘’Uit de Fotodoos van 
Pim Kamminga”, een rubriek die iedere donderdag in de Dockumer 
Courant een foto uit deze collectie toont, en waarbij de hulp van de lezers 
wordt ingeroepen om het wie, wat, waar en wanneer aan de weet te komen.  
Zo kwamen we er vrij gauw achter, dat deze foto reeds eerder werd 
gepubliceerd in de Dockumer Courant van 7 oktober 1956 en gemaakt door 
Pim Kamminga ter gelegenheid van het 50-jarig vakjubileum als 
schoenhersteller van Roel van der Veen uit Engwierum. 
Roel van der Veen werd geboren op 15 februari 1894 in Buitenpost en 
overleed op 31 oktober 1959 in Dokkum. Hij was gehuwd met Hiltje 
Hellinga. Op 12 jarige leeftijd kwam hij in de leer bij meester schoenmaker 
Wiebe Ruwersma in Kollum, waar hij tot zijn militaire dienstplicht in 
negen jaar een gedegen vakopleiding kreeg. Vroeger had een schoenmaker 
er meestal een tweede baan bij, en zo leerde Roel ook het kappersvak. 
“Baardscheerder “zoals dat toen in de volksmond heette. 
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Het echtpaar ging in Oudwoude wonen, maar twee kappers in dat dorp was 
er één te veel en toen er in Engwierum geen schoenmaker meer was, 
besloot hij hier zijn geluk te beproeven. Eerst ging hij ’s maandags op de 
fiets naar het dorp om er werk op te halen, maar toen dit goed begon te 
lopen, vond hij in mei 1922 een woning in dit dorp. Hij bleef er zijn hele 
leven wonen en werd een geziene inwoner van Engwierum.  
Naast zijn hobby, het kweken van duiven en kanaries, was hij een 
begenadigd musicus. Het plaatselijk muziekkorps Euphonia werd door 
hem begeleid en hij leidde hier veel jonge blazers op. Maar ook leerde hij 
vele inwoners van zijn dorp schaken en dammen. Zijn huis stond voor 
iedereen altijd open. In de avonduren deed de schoenmakerij dan ook 
dienst als dorpssociëteit. Het hele dorp was altijd welkom in de 
schoenmakerij van Roel. Maar Roel had ook gouden handjes. Als er iets 
stuk was in het dorp, zei men tegen elkaar “mar eefkes nei Roel, dy makket 
it wol”. 
De bijna gratis uitgevoerde reparaties van brillen, paraplu's en naai-
machines beschouwde hij als zijn hobby en die werkzaamheden kregen 
vaak voorrang op de schoenen.  
En duur was deze vakman beslist niet. In ons bezit is een oude nota van 
baas schoenmaker. Die nota beliep een heel jaar (1955) werkzaamheden 
voor een gezin. Ik vermeld een paar posten.  
Laars lappen fl 0,50, Jeltje hakken en teenstukken, fl. 1,60, snaar op viool 
zetten fl.1,85. 
Het gezin woonde in een klein steegje, het buurtje werd in de volksmond 
"De Jordaan" genoemd, vanwege de gezelligheid en saamhorigheid die de 
bewoners met elkaar hadden. Zijn werkplaats bestond uit twee gedeelten, 
rechts de schoenmakerij met allemaal doosjes op de planken, waarin 
allerlei, voor mij als kleine jongen, allerlei geheimzinnige dingen, zo 
vertelde een van de vroegere inwoners van Engwierum. Aan de linkerkant 
bevond zich de “kapsalon” of zoals men toen zei: de kapperij en scheerderij. 
Drie zoons gingen aanvankelijk ook het schoenmakersvak in, maar zoon 
Fokke deugde niet voor het vak, zei zijn vader: “hy hat gjin sit yn ’t gat”. Al 
spoedig kwam Fokke dan ook bij de post terecht in Den Haag en enkele 
jaren later werd hij benoemd op het Postkantoor in Dokkum, waar hij tot 
zijn pensioen bleef werken. Hij geniet nu samen met zijn vrouw van zijn 
rust in Damwoude. De beide andere zoons, Hendrik en Lykele (beide 
overleden) werden schoenmakers bij schoenenzaak Woudstra in Dokkum.  
Ik zou dit verhaal nog veel langer kunnen maken, maar dat laat onze 
ruimte niet toe. Concluderend kunnen we zeggen dat Roel van der Veen 
een veelzijdig man was met veel interesse voor zijn medemens, hulpvaardig 
en zeer gewaardeerd door zijn mede-dorpelingen. Die waardering kwam tot 
uiting in een Koninklijke Onderscheiding voor al zijn verdiensten !  
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DE FIRMA TUININGA AAN DE HOGEPOL  
In 250 jaar van Tuinier naar Grutter 

Familiegeschiedenis van een ondernemersgeslacht 
 
Jaap Dekker (jabadek@wanadoo.nl) 
(secretaris Stichting Fotografie Willem Kamminga)  
 
In de Dockumer Courant van 5 en 12 april 2007 werd door de Stichting 
Fotografie Willem Kamminga aandacht besteed aan de destijds zeer 
bekende grossier in grutterswaren aan de Hogepol te Dokkum, de firma 
Tuininga,  in verband met de plaatsing van een tweetal  foto’s uit de 
zestiger jaren van pand, directie en  personeel van deze groothandel. 
De lange geschiedenis van deze firma en de betekenis die de kleine 
kruideniers- groothandels uit de vorige eeuw hadden voor de kleine 
dorpswinkeltjes bracht ons er toe nader in het wel en wee van speciaal deze 
lang bestaande onderneming te duiken. 

Kruideniersgroothandel Fa.Tuininga aan de Hogepol te Dokkum. De foto 
werd genomen in 1960. De dozen en kratten voor de deur stonden dan 
klaar om vervoerd te worden naar de “karrieders”,die merendeels op de 
Markt stonden. Voor vier uur moest alles ter plaatse zijn en dat deden de 
personeelsleden van Tuininga per handkar, die met man en macht tegen de 
Hogepol op moest worden geduwd. 
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Uit onderzoek blijkt, dat de wortels van de familie Tuininga liggen bij hun 
stamvader Hendrik Dijderts en zijn vrouw Jeltje Cornelis. Zijn familie 
stamt waarschijnlijk uit Duitsland en is tenslotte in Dokkum terecht-
gekomen, waar in ca.1725 Hendrik werd geboren. Hij was linnenwever van 
beroep, evenals zijn vader. Zijn naam en zijn beroep duiden op zijn afkomst 
uit Westfalen, maar bewijzen kunnen we het niet. Zo omstreeks 1700 
kwamen velen uit die streek naar Noord Nederland, als boerenhulp in het 
hooiseizoen (hannekemaaier) of als marskramer en handelaar in textiel 
(lapkepoep), zoals de Brennikmeyers, de Bary’s, de Wüsten en de Demes 
familie).  
Jeltje was afkomstig uit Oostrum, een dorpje ten oosten van Dokkum. Het 
echtpaar trouwde in Dokkum op 7 juni 1748 en wij beschouwen hen als de 
stamouders van de Tuininga’s. Overigens, de naam Dijdert staat in het 
Nederlands voor Diederik. 
Hun zoon Cornelis werd geboren in Dokkum in ca. 1755. Hij trouwde op 9 
mei 1779 in Dokkum met Sjoukje Freerks. Hier zien we dus reeds de veel 
terugkerende familienaam Freerk opduiken. Sjoukje was een dochter van 
ene Freerk. Het echtpaar kreeg vijf kinderen, zoals in onderstaande 
genealogie is na te gaan. Getuige bij de doop van het eerste en het vierde 
kind, Hendrik en Freerk, was, zoals in de doopboeken vermeld, zijn moeder 
Jeltje Cornelis. Zij was al in 1781 weduwe bij de doop van de eerste zoon 
Hendrik Cornelis.  
De rechtstreekse afstammeling van de Tuininga’s van nu is deze Freerk, het 
vierde kind van het echtpaar. Hij was van beroep tuinier. Freerk bezat of 
werkte op een tuinderij aan de Harddraversdijk in Dokkum. En meteen 
herkennen we de oorsprong van de familienaam Tuininga. In 1811 werd 
iedere burger op gezag van de Franse bezetter (Napoleon) verplicht een 
achternaam te kiezen en menigeen maakte het zich gemakkelijk door 
eenvoudigweg zijn beroep hierin te betrekken. 
Over die achternaam Tuininga nog een opmerking, voor onderzoekers van 
belang. Op een bepaald moment blijkt in de achternaam Tuininga door de 
ambtenaar van de burgerlijke stand een fout te zijn gemaakt. Een deel van 
de Tuininga’s moet verder door het leven met de achternaam TuinEnga. 
Lastig voor de onderzoeker, maar de familie heeft zich er bij neergelegd. 
Wij houden de naam TuIninga aan, omdat soms voor dezelfde persoon 
verschillende benamingen zijn gebruikt. 
 
(III-04)   Freerk Cornelis Tuininga  
Zoon van Cornelis Hendriks en Sjoukje Freerks 
geboren op 25 maart 1791 in Dokkum, ovl.5 december 1862 (71 jaar) 
Hij trouwt op 19 jarige leeftijd met Trijntje Aebes Wiersma, geboren in 
1782. Zijn beroep is tuinier. Hij is de eerste die de achternaam Tuininga  
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gebruikt. Freerk zat er al vroeg warmpjes bij, want in 1811 koopt hij een 
huis voor 407,-- gulden.  
Het echtpaar kreeg 4 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes. 
Cornelis Freerks, hun oudste zoon overlijdt ongehuwd op 18 maart 1886, 
(73 jaar). 
Elze Freerks, de tweede zoon trouwt en zorgt voor het nageslacht, zie 
hieronder.  
Sjoukje Freerks, het derde kind trouwt met Timotheus Gosses Heeringa. 
Aebeltje blijft ook ongehuwd en overlijdt op 19 mei 1904, ( 83 jaar).   
 
(IV-02)   Elze Freerks Tuininga  
Zoon van Freerk Cornelis Tuininga en Trijntje Aebes Wiersma. 
Geboren 30 november 1814, ovl. 17 oktober 1884 (69 jaar) 
Hij is nog tuiniersknecht, en huwt op 10 juni 1842 op 26 jarige leeftijd met 
het Dokkumer meisje Lijsbeth Koenes Wijngaarden. Zij is geboren in 
Ee op 8 december 1815 en is verwant aan de bekende Dokkumer  
textielgroothandel Boorsma en Wijngaarden. Ze krijgen twee kinderen, 
beide jongens, Freerk en Koene.  
Op de oude foto van het winkelpand aan de Hogepol verderop in dit 
verhaal, zien we boven de deur de naam van de eigenaar E.Tuininga F.zn 
en daaronder de naam “Firma D.Kool”. De foto is dus genomen ten tijde 
van de overgang van de familie Kool naar de familie Tuininga. 
 
(V-01)   Freerk Tuininga  
Zoon van Elze Freerks Tuininga en Lysbeth Koenes Wijngaarden.  
geboren op 13 apil 1847 en ovl. op 16 augustus 1905 (58 jaar). Hij trouwt op 
24 mei 1870 met Wytske Jacobs Kool. Het echtpaar woonde aan de 
Breedstraat 22, waar ze een slijterij hadden. Freerk en Wytske kregen 6 
kinderen, Elzert, Jacob, Lysbeth, Durk, Lysbeth (2) en Koene. 
Bij deze Freerk ligt het verband met de toekomstige firma Tuininga. Zijn 
vrouw Wytske Kool is namelijk de dochter van de kruidenier Jacob Berends 
Kool en zijn vrouw Trijntje Durks Tonninga, die aan de Hogepol een 
kruidenierswinkel dreven. Een prachtig geschilderd portret van Trijntje 
Tonninga is in het bezit van de familie Tuininga en zij beschouwen haar als 
de oprichtster van hun bedrijf. We komen hier verder in dit verhaal op 
terug.  
 
 (V-02)   Koene Tuininga  
Zoon van Elze Freerks Tuininga en Lysbeth Koenes Wijngaarden. 
Geboren op 13 februari 1849 en ovl. op 27 september 1931 (82 jaar). 
Hij trouwde met Eke Bouma, een dochter uit een bekende Dokkumer 
zaken-familie. Zij was een dochter van Jan Bouma en Blijke Boersma.  
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Ze kregen vijf kinderen, drie meisjes en twee jongens. 
Liesbeth stierf op 7 jarige leeftijd op 2 februari 1883. 
Blijke huwde op 12 oktober 1905 met Andries Brouwer. 
Elzerdina Frederica trouwde op 26 juli 1906 met Douwe Oberman.  
Jan Hendrik, de eerste zoon en vierde kind was kennelijk zeer belangrijk 
voor de voortzetting van het nageslacht, zowel van de Tuininga’s als van de 
Bouma’s. Bij akte van rectificatie dd 13 april 1887 werd de achternaam van 
Jan Hendrik namelijk gewijzigd in “Bouma Tuininga”. Veel heeft het niet 
geholpen, want Jan Hendrik heeft nooit een nageslacht gekregen. 
Elzert Freerk, het jongste kind werd geboren op 12 september 1888. Van 
hem ontbreekt ieder spoor. Geen van de kinderen van Koene had 
connecties met het bedrijf. 
 
De eerste kruidenier 
 
(VI-01)   Elzert Tuininga  
Zoon van Freerk Tuininga en Wytske Kool. Geboren op 12 februari 1871 in 
Aalsum, ovl. 4 februari 1941 (69 jaar). Hij trouwt op 23 juni 1898 in 
Dokkum op 27 jarige leeftijd met Louise Klaver, dochter van Alle Klaver 
en Rinske Hoekstra. De familie Klaver was in Dokkum ook bekend als 
middenstandsgezin. Het echtpaar woont aan de Hogepol no. B 206, later 
op de Grote Breedstraat A 27. Dit oudste kind, was de eerste kruidenier in 
de familie. Ze namen de zaak van de familie Kool, de stichters van de zaak, 
over. Hierover verder meer. Helaas blijft het huwelijk van Elzert en Louise 
kinderloos. Bij gebrek aan opvolgers wordt het bedrijf later dan ook 
voortgezet door zijn jongere broer Koene (VI-06), die reeds in de zaak 
werkzaam was. 
  
(VI-06)   Koene Tuininga  

Zoon van Freerk Tuininga en Wytske Kool. 
Geboren op 7 september 1888 en ovl. 27 januari 
1951 (62 jaar) in Dokkum. Hij huwde op 25 juni 
1914 met Lucie Dijkstra, ook al weer een 
middenstands- dochter uit Dokkum. Haar ouders 
waren Tjomme Dijkstra en Adriana Sonnema.  
 Moeder Adriana was een telg uit het  roemrijke 
Berenburg geslacht Sonnema  van de Hanspoort 
in Dokkum. Vader  Dijkstra had een slagerij op de  
Hoogstraat. Ze kregen 4 kinderen, drie meisjes en 
een jongen. 
 
Koene Tuininga 
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Adriaantje, geboren op 19 mei 1915, ovl. in 1998. Wietske, geboren in 1917. 
Freerk Elzert, geboren in 1922, ovl. in 1998 en Sapke Johanna, geb. in 1927. 
Zoon Freerk Elzert en zijn zusters Adriaantje, Wietske en Sapke Johanna 
namen de kruideniersgroothandel over en veranderden de eenmanszaak in 
een commanditaire vennootschap. Tot in de zeventiger jaren was het een 
bloeiend bedrijf. Maar de tijden veranderden.  
 
Kleine middenstanders verdwijnen uit de plattelands-dorpen 
In de zestiger jaren van de vorige eeuw verdwenen op het platteland steeds 
meer middenstanders. Kleine zelfstandigen die in verband met de opkomst 
van de supermarkten in de steden en door het toenemend autobezit van de 
bevolking, het hoofd niet langer boven water konden houden. Bakkers, 
groenteboeren, schoenmakers en niet te vergeten kruideniers in de dorpen 
rondom Dokkum gooiden de handschoen in de ring en gaven de ongelijke 
strijd op. Dat had tot gevolg dat de leveranciers van die dorpskruideniers, 
de grossiers, ook geen bestaansrecht meer hadden en stuk voor stuk 
verdwenen. In Dokkum moest o.a. de Fa.Tuininga aan de Hogepol hun 
zaak in 1977 noodgedwongen sluiten.  
Hoelang bestond het bedrijf al ? We doken in de historie en citeren 
hiervoor oud Dokkum kenner D. Minnema die in zijn boek “Dokkum, een 
stad vol herinneringen” de geschiedenis beschrijft. Zijn verhaal werd 
samen met andere herinneringen aan oud-Dokkum in 1974-1975 in de 
Dockumer Courant gepubliceerd.  

 
 
 
Het pand van de fa. 
Tuininga aan de 
Hogepol begin 20e 
eeuw. Deze foto staat in 
Minnema’s boek over 
Dokkum. In de etalages 
flessen levertraan van 
Draaisma en Valken-
burg uit Leeuwarden. 
Met levertraan is iedere 
Nederlander groot ge-
worden in de eerste 
helft van de vorige 
eeuw. Iedere dag een 
lepel voor het slapen 
gaan!  
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Per fiets langs de klanten 
Op de hoek van de Parksteeg staat het grossiersbedrijf van de fam. 
Tuininga. De oprichtster was Trijntje Durks Tonnenga. Ze staat op een 
mooi schilderstuk uit 1815 afgebeeld als jonge vrouw met een oorijzer. 
Na haar waren het Durk Kool en z’n zuster Sibbeltje. Vervolgens waren het 
E. (Elzert) Tuininga en K.(Koene) Tuininga die de zaken verder hebben 
uitgebreid en voortgezet. Vooral Tuininga's koffie en thee waren zeer 
bekend. Nu is het F.E. (Freerk Elzert) Tuininga K.zn die de zaak geheel 
heeft aangepast aan de moderne eisen. Ook de gezusters Tuininga hadden 
altijd een actief aandeel in het bedrijf.  
’t Is nog een van de laatste grossiers die de zaak voor eigen rekening drijft. 
In de stad waren voorheen heel wat grossiersbedrijven op dit gebied, maar 
in de loop der tijden zijn ze allemaal opgeslokt door de  grote broers. 
Ook bij de firma is heel wat veranderd. Ging voorheen de 
vertegenwoordiger O.Ringnalda per fiets langs de klanten in de dorpen van 
de omringende gemeenten (hij was van 1910-1960 aan de firma verbonden) 
nu gaat het met meer modernere vervoersmiddelen. Want het moet snel 
gaan. De auto heeft de fiets als vervoers-middel voor zgn. reizigers van de 
weg verdreven.” 
Tot zover Dokkum-historicus D.Minnema – 1975. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fam. Tuininga 
bezit een prachtig 
portret van de 
oprichtster 
van hun bedrijf, 
Trijntje Durks 
Tonninga. 
Het is aan de 
achterkant 
gedateerd. Ze was 
toen 15 jaar. 
 

 
 

105 
 
 



Kruidenier- en Groothandelsbedrijf  KOOL - TUININGA 
De zaak werd opgericht door Jacob Berends Kool, geboren 16 mei 1816 in 
Dokkum, zoon van Berend Kool en Sibbeltje Jacobs van der Werf. en zijn 
vrouw Trijntje Durks Tonninga, geboren 13 mei 1815 te Dokkum, dochter 
van Durk Geerts Tonninga en Wytske Jans. 
Jacob en Trijntje trouwden in Dokkum op 15 mei 1842. 
Het echtpaar kreeg vier kinderen: 
Sibbeltje  geb.15 december 1843,  
Wietske   geb.14 november 1846,  
Berend    geb.21 januari 1850,  
Durk        geb.10 december 1855.     
Wanneer het echtpaar Kool-Tonninga met het bedrijf is begonnen, is niet 
precies bekend. Als we een datum moeten schatten, dan moet het ongeveer 
in 1840 zijn geweest. Jacob en Trijntje waren toen beiden ongeveer 25 jaar 
oud en handelings-bekwaam. 
Twee van hun kinderen, Sibbeltje en haar jongere broer Durk, waren de 
opvolgers van het echtpaar. Weer moeten we schatten naar de overname 
datum door broer en zuster Kool. Nemen we aan dat het omstreeks 1870 is 
geweest. Meestal ging dat vroeger in familiekringen geruisloos en werd er 
niets getekend. Pa liet zijn geld in het bedrijf zitten en alles ging verder 
gewoon zijn gangetje. 
Opmerkelijk is dat Durk en zijn zus Sibbeltje gedurende hun drukke 
zakenbestaan beiden ongehuwd bleven. Toch trouwde Sibbeltje nog op 3 
november 1898 met Hendrik Boorsma. Goed voorbeeld doet goed volgen 
dacht Durk en hij trouwde op 24 oktober 1907 met de Dokkumse 
Henderika Wilhelmina Heeringa. Ze waren toen respectievelijk 55 en 51 
jaar oud. Beide partners waren weer (kinderen van) bekende midden-
standers in Dokkum. 
Durk overleed op 24 maart 1934 op 78 jarige leeftijd in Leeuwarden, zijn 
zuster Sibbeltje stierf in Dokkum op 7 september 1907, zij werd 63 jaar. 
De zaak werd overgenomen door de kruidenier Elzert Tuininga, een zoon 
van Freerk Tuininga en Wietske Kool. Wietske was de zuster van Sibbeltje 
en Durk en de nieuwe eigenaar Elzert Tuininga dus een neef van hen 
beiden. Hij werkte als jongeman reeds in de zaak bij zijn oom.  
Elzert trouwde, 27 jaar oud, op 23 juni 1898 in Dokkum met Louise Klaver 
en moet na deze datum, laten we zeggen omstreeks 1900 de zaak van de 
fam. Kool hebben overgenomen. Misschien met hulp van zijn 
schoonfamilie, die ook een winkel in Dokkum dreven. 
Na Elzert Tuininga, wiens huwelijk kinderloos bleef, was het zijn broer 
Koene Tuininga die het heft in handen kreeg, waarna tenslotte zijn neef 
Freerk Elzert (geb. 1922) met zijn drie zusters, Adriaantje, Wietske en 
Sapke Johanna tot aan de sluiting van het bedrijf in ongeveer 1974 aan het 
roer stonden.  
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De juiste oprichtingsdata en overnamedata van het kruideniers/grossiers-
bedrijf is de dames Tuininga niet bekend. Ook wij kwamen er (nog) niet uit. 
Nader onderzoek zou wel meer aan het licht kunnen brengen. Koene werd 
geboren in 1888 en trouwde op 25 juni 1914 in Dokkum met Lucie Dijkstra, 
een dochter van slager Dijkstra in de Hoogstraat. (alweer een 
middenstandsdochter). Hij overleed in Dokkum op 7 januari 1951. Koene 
en zijn vrouw kregen vier kinderen, drie meisjes en een zoon. Adriaantje, 
Wietske, Freerk Elzert en Sapke Johanna.    
Alle vier kinderen kwamen in de zaak, Wietske slechts voor korte tijd, maar 
de andere drie kinderen zetten als commanditaire vennootschap  (een soort 
firma, geleid door familieleden) het bedrijf voort. 
 
De foto van personeel en directie uit 1960, 
Even terug naar de foto die in de Dockumer Courant werd gepubliceerd in 
april 2007. Het beeld werd in 1960 door de Dokkkumer fotograaf Willem 
Kamminga  gemaakt en we werden door de lezers ingelicht over de 
personen die er op staan.. Wie staan er op? Gehurkt aan de rechterkant 
vooraan de broer, Freerk Elzert Tuininga met op zijn knie dochter Lucie, 
die toen anderhalf jaar was. Links vooraan eveneens gehurkt zien we mvr. 
Gerrie Tuininga-Dam, de echtgenote van Freerk. De man op de brommer 
was het eerst bekend bij ons. We werden gebeld door de heren Sikkema en 
Vissia uit Dokkum. Hun ouders hadden vroeger een kruidenierswinkel,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directie en personeel 
van de Fa.Tuininga in 
1960. 
Ze poseren voor het 
nieuwe magazijn in 
de Parksteeg 
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resp. in Oudwoude en in Ee.  
Ze deden zaken met grossier Tuininga en de vertegenwoordiger was Sjoerd 
van der Meer, die hen regelmatig kwam bezoeken, Sikkema heeft alleen 
maar prettige herinneringen aan die tijd. De boodschappen die elke week 
besteld werden, kwamen met vrachtrijder Rindert de Vries in Oudwoude 
aan. Hij moest vaak boodschappen rondbrengen als jongen en fietste in 
weer en wind door het dorp en omstreken. Sjoerd van der Meer is zelfs een 
huisvriend geworden. Sjoerd overleed een paar geleden op 77 jarige leeftijd. 
Op de foto zien we dan verder de volgende, staande mensen. 
Links met het witte overhemd is Ouwe Reignalda, die meer dan 50 jaar bij 
de Tuininga’s heeft gewerkt. Hij begon als vertegenwoordiger, en werd later 
boekhouder. Vooraan met het zwarte haar en zwarte broek zien we Anne 
van der Galien. Hij woonde toen bij de Streeksterpoort. Hij werkte eerst in 
het magazijn en werd later de opvolger van Reignalda, zo vertelde hij ons. 
Achter hem zien we nog het hoofd van Sake Oevering, die uit Ferwerd 
kwam. De man met het witte overhemd en stropdas is Jurjen Pieters. Hij 
woonde in Dokkum. Dan de dame, die achter op de brommer bij van der 
Meer heeft plaatsgenomen. Dat is Sapke Johanna Tuininga en de dame 
voor de auto in witte blouse is haar zuster Adri, die ook is overleden. 
Na hun Dokkumer periode in 1977 heeft de familie nog een nostagische 
kruidenierswinkel  geleid in het Gelderse Velp. Ze hadden hun ouderwetse 
attributen uit Dokkum meegenomen en veel Dokkumers hebben hen daar 
bezocht. Na een zestal jaren lokte toch hun geboortestad weer en keerden 
ze terug naar Dokkum. 
 

Conclusie van de schrijver 
Opmerkelijk is dat er door 250 jaar geschiedenis van deze familie een 
duidelijk herkenbare rode draad loopt. Het middenstandskarakter is door 
de eeuwen verstevigd, zoals alleen in adellijke milieus gebeurt. Adel trouwt 
adel, winkeliers en middenstanders trouwen andere winkeliers en 
middenstanders. Als partners van de Tuininga’s en de Kools vinden we in 
ons verhaal veel bekende namen van Dokkumer ondernemersfamilies tot in 
onze huidige tijd.  
Boorsma, Wijngaarden, Klaver, Heeringa, Dijkstra, Sonnema, Bouma, 
Boersma, Oberman en anderen. Al deze mannen en vrouwen hebben het 
zakeninstinct van de beide families Kool en Tuininga alleen maar versterkt. 
Dat is misschien het succes geweest van hun bedrijf. Het waren zakenlui in 
hart en nieren. Hard werken, niet zeuren, geen tijd voor vakantie of vrije 
dagen, zuinig leven, want het geld “zat in de zaak”. Pas als je stopt met je 
bedrijf heeft de zakenman “wat om handen”. Die wijsheid hadden ze allen 
van thuis meegekregen. Daarvóór moest er koffie, thee en comestibles op 
de plank staan.  
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Zo ging het in de vorige eeuwen. En eigenlijk nu ook nog steeds ! 
 
Tekst:  Jaap Dekker 
Reseach: Janny Broersma-Haaijer  
     Streekarchief Dokkum 
  Internet – Tresoar Leeuwarden 
     Fam. Tuininga 
Foto’s:        Stichting Fotografie Willem Kamminga 

      Archief fam. Tuininga 
      Jaap Dekker   

 

CULTUURHISTORISCH CENTRUM  
"DE SÛKEREI" 
 
Op 4 april 2008 is "openluchtmuseum" De Sûkerei geopend. In De Sûkerei 
kunt u het wonen en werken in vroegere tijden in Noordoost Friesland 
beleven en ervaren. Op het terrein zijn in eerste instantie drie "wâldhúskes" 
en een oude cichoreidrogerij gereconstrueerd. Het cltuurhistorisch 
centrum De Sûkerei ligt aan de Damwoudster Trekweg te Damwoude. 
Wonen 
De drie "wâldhúskes" stonden vroeger in De Valom, Rinsumageest en 
Zwaagwesteinde. De wâldhúskes zijn in deze streek een karakteristieke 
historische woonvorm, die helaas geheel is verdwenen. De wâldhúskes 
vinden hun oorsprong in de middeleeuwse terpwoning en de latere 
plaggenhut. In "De Westerein" is de situatie herschapen van een gezin dat 
leeft van ambacht en handel. In "De Falom" ligt de nadruk op vissen, jagen 
en stropen. "De Geast" is een wâldspultsje met een gezin dat leeft van 
gemengd bedrijf (veeteelt en akkerbouw). 
Werken 
De cichorei (sûkerei) is een plant, die van oudsher wordt gebruikt als 
groente en als geneesmiddel. In de achttiende eeuw ontdekte men dat de 
wortel van deze plant kon worden gebruikt voor het produceren van een 
surrogaat voor koffie, die toen duur was. De cichoreisector betekende voor 
velen werk en inkomsten; deze sector was zeer arbeidsintensief. In 
Noordoost Friesland stonden vroeger vele tientallen cichoreifabrieken. 
De drogerij, die op het terrein is herbouwd, stond vroeger aan de 
Falomstervaart in De Valom. Dit gebouw fungeert tevens als bezoekers- en 
expositiecentrum. Het gehele productieproces kan men aanschouwen in 
deze oude cichoreidrogerij. In deze drogerij zijn twee droogovens (eesten) 
gereconstrueerd naar de situatie van omstreeks 1870. Voor verdere 
inlichtingen zie: www.sukerei.nl.  
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ZEEPROTEST 
 
Pieter F. Visser (pf.visser@chello.nl) 
 
Bij de bewerking van de repertoria van notarissen kom ik een enkele keer 
een akte tegen, die door de notaris wordt aangeduid met : zeeprotest. Zo’n 
akte valt dadelijk op tussen alle verkopingen, boelgoeden, testamenten, 
leningen en boedelscheidingen, om maar wat veel voorkomende soorten 
akten te noemen. 
Wat wordt daar nu onder verstaan. Een zeeprotest, of scheepsverklaring, 
legt de kapitein van een schip direct na aankomst in een haven, af. Hij doet 
verantwoording over zijn laatste reis ten behoeve van eventuele latere 
juridische procedures. In de 17e en 18e werden deze verklaringen afgelegd 
voor een notaris. Na 1811 gebeurt dat voor de waterschout van de daartoe 
aangewezen rechtbank. Met name in de eerste helft van de 19e eeuw 
incidenteel ook wel voor notarissen. 
Alleen wanneer er bijzondere gebeurtenissen zijn voorgevallen is er 
uiteraard aanleiding voor een zodanige verklaring. 
 
Eén van de eerste zeeprotesten die ik tegen kwam, werd verleden voor 
notaris Frederik Witteveen te Metslawier op 27 december 1825(1). 
Het betreft het tjalkschip “de Herstelde” gevoerd door de kapitein Coert 
Hendriks Bruine, wonende te Schiedam. 
In Antwerpen heeft hij stukgoederen ingeladen met bestemming Hamburg. 
Op 7 december 1825 is hij, nadat alle voorgeschreven veiligheids-
maatregelen waren getroffen, afgezeild met een zuidoosten wind. 
Op de 23e december komt hij voor Ameland en heeft de volgende morgen 
de vlag gehesen om uit te klaren. Maar omdat het vaartuig om uit te klaren, 
daar niet meer aanwezig was, heeft hij zich genoodzaakt gezien om met de 
sloep naar de wal te varen. Na de middag om 2 uur, is hij behoorlijk 
uitgeklaard weer aan boord gekomen. Inmiddels is de wind te veel naar het 
Westen gelopen en is hij genoodzaakt het Wad over te zeilen. In de nacht 
van de 25e december wordt de tjalk door een geweldige storm belopen. Het 
schip, dat reeds voor anker lag, wordt geweldig tegen de grond gestoten. 
Als het weer vlot is geraakt, tracht de kapitein het anker “uit te winden”, 
maar door de hevige wind wordt hem dat belet. Vervolgens wordt een tros 
tot “ …ring”(2) dienende, op de kabel gezet om het schip om de noord “te 
doen slaags vallen”. Dat lukt. Daarna heeft men eerst de kabel en daarna de 
tros gekapt. Vervolgens is de kluiffok bijgezet, die echter direct weg waaide, 
zonder dat er iets kon worden geborgen. Het is wel echt pech hebben. Nu 
wordt de stagfok gehesen en ook de achterbesaan. Op dat moment valt een  
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opkomende hagelbui zodanig in de zeilen dat het zwaard aan de grond 
raakt en in twee stukken breekt. Men raakt het Friese gat binnen en nadat 
men in Oostmahorn wordt ingeklaard, is men in de avond van de 26e met 
behulp van sjouwerlieden te Ezumazijl aangekomen, zijnde de eerste haven 
die kan worden aangedaan. Hier kan de geleden schade worden hersteld. 
Op de 27e haast de kapitein zich dus naar de notaris in Metslawier om zijn 
visie op het gebeurde te laten vastleggen. De akte wordt opgemaakte met 
twee getuigen, zijnde Foppe Melles Smedes, smid, en Gerben Ynzes Tuma, 
gardenier, beiden wonende te Metslawier. 
Naschrift: 
Ook uit andere zeeprotesten blijkt dat men meestal via Oostmahorn de 
haven van Ezumazijl opzoekt. Ezumazijl had, naast de functie van 
winterhaven voor de visserschepen van Moddergat, dus nog een andere 
functie en wel die van vluchthaven. Als de lading niet meer verder kon 
worden vervoerd, om welke reden ook, werd er in Ezumazijl een verkoping 
georganiseerd. Het is jammer dat in de akte van dit protest niet wordt 
opgenomen hoe men naar Ameland is gevaren. Als men over de Noordzee 
is gekomen, behoefde men niet meer te worden uitgeklaard zou ik denken. 
Wie het weet mag het zeggen. 
Noten 
1. Tresoar, toegang 26, invent. 104011, akte 158,   2. Onleesbaar 
 
 

VERSCHENEN: GEVELSTENEN IN DOKKUM 
 
Gevelstenen in Dokkum is het eerste populair wetenschappelijk boekwerkje 
dat in de reeks ‘’Dockumer Granaetsje’ is verschenen. Het 84 pagina’s 
tellende boekje is een uitgave van de actieve Stichting Historia Doccu-
mensis, waar beide auteurs, Jelle Arjaans en Warner B. Banga, deel van het 
bestuur uitmaken. De lay-out is uitermate goed verzorgd en de algehele 
vormgeving door By Frank getuigt van grote vakbekwaamheid. De tekst is 
op een vlotte en prettig leesbare wijze geschreven. Op de linker bladzijden 
zijn de gevelstenen afgedrukt en op de rechter bladzijden staan de daarbij 
behorende panden beschreven. Opmerkelijke Dokkumer uitspraken zijn 
onder andere in cursief afgedrukt. Ook de prachtige foto’s zijn van een 
sublieme kwaliteit en zorgen ervoor dat het boekwerkje in visueel opzicht 
uiterst aantrekkelijk is. Tevens bevat de uitgave een aantal unieke foto’s uit 
de collectie van de Stichting Fotografie Willem Kamminga.  
Hebt u ideeën over een ‘Dockumer onderwerp', bijvoorbeeld straat- of 
scheldnamen, voor een volgende Granaetsje dan kunt u zich melden bij het 
bestuur van Stichting Historia Doccumensis: www.historia-doccumensis.nl 
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HANDEL EN INDUSTRIE 
 
Ids Jousma (1) 
bewerkt door Eimert Smits (eimert.smits@hetnet.nl) 
 
Ik ga nu eerst maar eens naar de handel en industrie, want daar moet 
Dokkum het nu van hebben, maar vroeger was dat ook zo. Toen was hier 
een oliemolen, zeepziederij, chichoreifabriek, suikerfabriek van Fortuin, 
graanhandel, vlashandel, pottenbakkerij, panwerk en boterfabriek van 
Helder.  
Eerst maar eens de oliemolen, op de hoek van de Koekebakkersteeg en de 
Legeweg. Nu zit Stellema er met de autozaak. Die oliemolen was van 
koopman Rozendal. Zomers dan werkte hij niet maar in de herst dan 
begonnen ze weer te draaien en dat was voor Dokkum een mooi ding, want 
dan waren er gauw een man of tien twaalf aan het werk, die hadden zomers 
wel los werk aan de straat. Het ging dag en nacht door, een nachtploeg en 
een dagploeg en er werd per week zeven gulden verdiend. Dan waren er 
nog een paar lui die met de “peesde-wagen” reden om de koeken naar de 
boer te brengen. Ik heb zelf een jaar of zes er vlakbij gewoond op de 
Westersingel, maar als ze eerst weer begonnen te werken dan kwam er de 
eerste nacht niks van slapen, want dan sloegen die dikke palen met 
regelmaat op mekaar en dat was een heidens lawaai. Maar je was er snel 
aan gewend en wanneer bij ’t voorjaar ze stopten dan was het weer van 
hetzelfde laken een pak: de eerste nachten niet slapen. Toen Rozendal 
opgehouden is (1905), toen heeft Tadema, dat was een bakker, er nog een 
poosje ingezeten (tot 1911) en daarna Wiert Kloosterman (tot 1924), maar 
het kon niet meer uit, toen is het verkocht en zijn Sierksma en Stellema er 
begonnen met een autogarage en die is er lange tijd gebleven. 
De zeepziederij en zoutziederij waren van oude Pa van Slooten, die is hier 
ook jaren wethouder geweest. Hij woonde op de Vleesmarkt in het huis 
waar later Kamminga en Ds. Frevel woonden. Het pakhuis waar Sytze 
Zijlstra (Sietze Pootsje) nu het brandstofpakhuis had, was vroeger de 
zoutkeet. (Dokkum kad. A672) Er was ook altijd werk voor een man of wat, 
maar dat heeft niet zoo heel lang geduurd toen is dat zaakje nogal gauw 
opgehouden.  
En zo ging het ook met de cichoreifabriek, dat was ook winterwerk dan 
kwamen de wortelen warm uit de Wouden, ze werden gewassen, gesneden 
en gedroogd. Dat was van Andreas van der Werf, Andrijs werd altijd gezegd 
in Dokkum. Later was het de zoon Jochum op Dakje die heeft dat nogal 
verscheidene jaren gedaan, het was geen best werk, want stinken en stuiven 
dat het deed, het was bar en boos. Later is het hele zaakje verkocht en heeft  
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Simon Bouma er huizen opgebouwd. Naast de chichoreifabriek stond het 
z.g. Pothuis van Dorema. De meeste mensen die er werkten, heetten de 
Beer. Pake de Beer, Rienk de Beer (Rienk pottendraaier), Gerrit de Beer en 
Sipke Ekkers. Ze maakten alles wat maar in een pottebakkerij gemaakt kon 
worden. Potten, kruiken, bloempotten, vuurtesten, pispotten, kommen, ja 
noem maar op. 
Voor ons als jongens was het daar een mooi plekje, vooral bij ’t winter, 
want dan was het er altijd lekker warm. Achter de grote oven waar de 
potten in gebakken werden, stond een lange bank en die zat geregeld vol. 
Wat daar allemaal niet afgekletst is en gelogen natuurlijk nou dat is met 
geen pen tebeschrijven.  
Een ding is mij altijd bijgebleven en dat was oude Pieter de Beer, de 
grootvader van Schelte de Beer, de schilder, men kan zeggen die was er 
meesterknecht. Op een avond het was barkoud en wij waren met elkaar als 
jongens op het ijs geweest en we hadden beste natte voeten. Nu wij gingen 
met elkaar naar het pothuis: de Beer mogen we wel even bij de oven om 
onze hosen (kousen) op te drogen? Nou dat vond de oude man wel goed als 
wij hem maar even vroegen. Toen wij achter de oven kwamen toen zat er al 
een hele ploeg. Bij die ploeg was ook  Douwe Tiek, nou was dat, naar men  

Douwe Jongsma (Douwe Tiek), geboren Dokkum 04-11-1872, 
stalknecht, was gehuwd in OD op 07-05-1898 met Martje Hellinga, 
geboren Aalsum 04-04-1875. Ze woonden eerst in de Gasthuisstraat 
A66, later gingen ze naar de Lange Oosterstraat B37. Op 28 mei 1913 
komen ze van Aalsum naar Dokkum. 

zei, een groot monster en vloeken dat die kon, het was bar. Maar dat 
hoorde oude de Beer. Hij ging naar Douwe toe en zei tegen hem: as stou 
hier kommen wuust dat is goed maar ik wil dij wel even vertelle dat ik hier 
gien gevloek heffe wil en staat dij dat niet an dan gaast der mar uut en dan 
hoegst hier niet weer te kommen, want dan komst der niet weer in. Douwe 
hield stil en ik heb hem nooit weer horen vloeken in het pothuis. Nog iets 
dat we fijn vonden als we er ´s avonds heen gingen, was dat we dan een 
dikke aardappel meenamen, die kon je dan fijn poffe in de gloeiende as, 
dan waren ze zomaar gaar, je deed dan de schil er af, een beetje zout er op 
en och wat waren ze dan lekker, maar het pothuis is opgeheven en weer een 
stukje oud Dokkum minder. 
Het suikerfabriek van Fortuin waar ook nogal wat mensen werkten, zoals 
Haie Honderd, Jan de Vries, Lieuwe de Vries, Siebe Miedema, Jan 
Hiemstra, H. de Haan, Minne Dijkstra en dan nog een de Haan – de vader 
van Marten de Haan – die nu bij de post is, die is er zelf ook nog een poosje 
geweest. Toen later de machines meer in de mode kwamen, zijn er nogal 
wat van die oudjes uit gegaan met pensioen en kwamen wat jongens ervoor  
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in de plaats, meestal uit de wouden. De oudste zoon van Fortuin is later 
naar Amerika toegegaan. Toen was het Durk Fortuin die directeur was en 
later Schuilinga die er nu (1955) nog is. Met Paaschen en Sinterklaas dan 
werd er altijd overwerkt, want dan was het er vreselijk druk, met pasen 
waren er de paaseitjes en meer van dat soort dingen maar met Sinterklaas 
dan was het nog gekker en drukker, een week of acht voor sinterklaas dan 
begon het al. Er werd van alles gemaakt, ook van die chocolade `pispotsjes 
met een mantsje of wiefke der op`. Dat was werk voor Jan de Vries of Jan 
Piest zoals ze hem noemden. Nu was Jan eens weer met een van die  

Jan de Vries, (Jan Piest) geboren Oostdongeradeel 20-09-1867 van 
beroep suikerbakker bij Fortuin, was gehuwd in WD op 03-06-1899 
met Trijntje Miedema, geboren Leeuwarderadeel 01-09-1872, ze 
woonden aan de Oostersingel A231, op 22-05-1911 gaan ze naar 
Aalsum. 

dingen aan het maken en toen kwam oude meneer Fortuin eraan en die zei 
toen tegen Jan: Jan die wiefkes zette jouw der verkeerd op. Nee meneer, zei 
Jan want zoo zit moeke Gossens der ok op. Nu was moeke Gossens de 
vrouw van meester Gosses, die woonde op de Diepswal waar nu de Toko is. 
Toen was dat steegje tussen de Toko en Harms nog open. Daar had 
Gossens een groot raam, want dat was daar een slaapkamer. Nu weet ik 
niet precies hoe of wat of mevrouw Gosses nu een zuster van Fortuin was of 
van Fortuin zijn vrouw, dat weet ik niet maar het was in elk geval familie. 
Nu waren de heren op een avond op de struin en toen brandde er nog licht. 
Er even heen en toen was het gordijn voor het raam niet helemaal goed 
dicht en toen moest mevrouw nog wat water kwijt en dat troffen de heren 
juist en daarom zei Jan tegen meneer zo zit moeke Gosses er ook op. 
Fortuin moest er om lachen maar ik denk dat hij wel even een tip gegeven 
heeft dat ze avonds haar gordijn goed dicht moest doen.  
Buiten de Aalsumerpoort waar de zaak van Sierksma was daar was het 
boterfabriek van Helder, daar werkte ook altijd nogal wat volk en dat was 
zoals overal het maken van lange dagen en niet veel verdienen. Er is niet 
veel van te vertellen want het is nogal gauw opgehouden. Er werd winters 
als er ijs geweest was en het werd dooi weer altijd een hoop ijs uit de 
grachten gehaald, dat werd dan opgeslagen in een ijskelder, die hadden ze 
buiten een groot rond ding van vijf meter hoog en een meter of vijf 
doorsnee, er zat dan turfstrooisel omheen hier zaten zomers altijd een hoop 
spreeuwen en dan wij bij de latten op om spreeuweeitjes, maar als Sies 
Adema ons zag, hij was de machinist, dan wilden wij wel maken dat we weg 
kwamen. 
De Vlashandel was toen op de Dijk, in het pakhuis naast Rehoboth, dat was 
van Lucardi, daar was altijd wel wat te doen, maar voor ons als jongens was  
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er niet veel te beleven.  
Dan nog de graanhandel. Het graan werd met schepen aangevoerd, daar 
was nogal wat werk aan verbonden voor de ploeg loswerkvolk, want het zat 
allemaal los in de schepen en het moest allemaal gemeten worden en op de 
zolders gesjouwd worden. Bij koopman Kiestra op de Koornmarkt was dat 
altijd een hele sjouw, want dat moest bij een trap op van 36 treden en dat 
was een hele klim. Ook bij Berghuis was het een hele klus. Daar lag het 
schip altijd op de Diepswal en dan moesten ze het steegje omhoog daar 
stond dan weer een ton en daar werden dan de zakken opgezet, onderweg 
naar het pakhuus dat ging gemakkelijk, iedere keer maar weer een 160 
pond op de rug. Dan nog bij Banga op de Streek en bij Sipma´s molen, die 
molen is op een morgen afgebrand, die stond bij Dam z´n boerderij. ’t Was 
een mooi gezicht toen de wieken begonnen te draaien, duurde het niet lang 
of ze ploften naar onderen, maar wat er niet uit kwam aan ratten en muizen 
dat was bar en boos.  
Ik heb het hier ook nog meegemaakt dat er graan kwam uit Rusland, toen 
in die tijd werkten in dat graanpakhuis op de Dijk dikke Andries van 
Driesum en Tal. Die kregen beide pokken, ze zijn er ook alle beide aan 
gestorven. Het graan is uit het pakhuus weggehaald en verbrand. Andries 
van Driesum had turf geleegd bij Bote Schaafsma, die woonde toen in de 
winkel van Bergsma, de boekhandelaar. De turf moest van de zolder en is 
ook verbrand. 
Dan kwam hier in de herfst ook altijd een of twee keer een schip met 
appels, die waren dan voor A. van der Wal, Oude Els en Tjiep en Albert 
Toornstra. Dat was voor ons als jongens feest, want als ze dan een korfvol 
uit het schip sjouwden en er viel een af, die was voor de koopman. Dan was 
er ook nog wel eens een bij van de sjouwerslui die wel even met de korf 
schudde en dan rolden er nog wel eens een stuk of wat af. Soms zaten er 
tussen die beurs waren of met een plakje er aan, die kregen wij nog wel 
eens van Albert van der Wal. 
 
1. Tijdens de inventarisatie van de zogenaamde "Van Tuinen-bibliotheek" 
in het gemeentehuis van Dongeradeel vond Eimert Smits een aanteken-
boek met daarin een egodocument van Ids Jousma. Jousma beschrijft 
daarin het stadsleven van Dokkum tussen 1905 en 1955. Ids Jousma was 
eerst meubelmaker bij Renze Ferwerda, later werd hij postbode. In zijn 
vrije tijd was hij visser. 
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CLANCARTY – IERLAND – OUDWOUDE –  
 

Reinder H. Postma(rhpostma@planet.nl) 

 
Inleiding 
Wie bij Oudwoude over de Wouddijk rijdt, komt langs het Sint Pitersgat of 
ook wel het Malle Graafs meer. Het betreft hier een wiel dat tijdens een 
hevige storm in 1651 is ontstaan. Omdat de storm met Sint Piter woedde, 
werd dit water de naam Sint Pitersgat gegeven. Later ontstond daarnaast 
de naam Malle Graafs meer. 
De persoon die de bijnaam “Malle Graaf” droeg en waarnaar het meer werd 
genoemd, was Lord Donough MacCarthy uit Ierland, 4th Earl of Clancarty. 
Over hem is al veel geschreven maar ook gefantaseerd. In de loop der jaren 
heb ik veel materiaal over hem verzameld, een publicatie is onlangs 
verschenen. 
 
Het begin 
Rond 1400 treedt Cormac Laidir (De sterke) MacCarthy naar voren. Hij 
bouwt Blarney Castle bij Cork en maakt het tot een machtscentrum voor de 
MacCarthy’s van de Branch Muskerry. Hij is zelf de 9e Lord Muskerry. 
Uit de tak Muskerry stamt Donough MacCarthy. Hij wordt geboren op 
Blarney Castle. Zijn voorouders zijn dus koningen in Ierland geweest. Ik 
begin bij zijn ouders: 
Callaghan MacCarthy, 3rd Earl of Clancarty, 5th Viscount Muskerry, 
geboren rond 1630, overleden op 16 november 1676. 
Callaghan was getrouwd met Elizabeth FitzGerald, overleden te Dublin in 
juli 1698. Uit dit huwelijk o.a.: 
1. Catherine MacCarthy, geboren rond 1660. Catherine was getrouwd met 
 Paul Davys, Viscount MountCashel, uit dit huwelijk een dochter  
 Elizabeth, die trouwde met haar neef Justin, zie  hierna. 
5. Donough MacCarthy, geboren te Blarney Castle rond dec. 1669, zie I. 
 
I Donough MacCarthy, 4th Earl of Clancarty, Viscount Muskerry, 
baron Blarney, kamerheer en kolonel 4e regiment infanterie, geboren te 
Blarney - Ierland rond december 1668, overleden te Altona - Duitsland op 
19 september 1734. Donough is getrouwd op 31 december 1684 met 
Elisabeth Spencer, countess of Clancarty, geboren rond maart 1673, 
overleden te Ottensen bij Altona in juni 1704. (Uit de Spencerfamlie 
waartoe lady Diana, Princess of Wales, ook behoorde. Een broer van haar is 
Charles Spencer en familie van sir Winston Churcill.) 
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Uit dit huwelijk: 
1. Robert MacCarthy, hereditary Lord of Muscry, 5th earl of Clan Carthy, 
Baron of Blarney, etc geboren in 1698, overleden in een kasteel bij 
Boulogne in 1770. Hij trouwde twee keer en liet kinderen na. Robert was 
Commodore in de Engelse Marine. Hij slaagde er niet in de bezittingen van 
zijn vader weer in handen te krijgen. Hij vestigde zich daarna in Boulogne-
Sur-Mer, in Frankrijk en ontving van de Franse Koning een pensioen. 
2. Justin MacCarthy, officer in the Neapolitan army, geboren rond 1700. 
Justin was getrouwd met zijn nicht Elizabeth Davys, dochter van Paul 
Davys en Catherine MacCarthy, zie hiervoor. 
3. Charlotte MacCarthy, geboren rond 1703. Charlotte was getrouwd met 
John West, 7th Lord Delaware. 
Donough had een buitenechtelijke relatie (2) vermoedelijk met Martien 
Mindels, gedoopt te Warffum op 22 augustus 1686, overleden rond mei 
1723, dochter van Mindelt Ritskes en Aeltien Claesen. Uit deze relatie: 
4. Doodgeboren zoon, geboren te Warffum op 25 december 1717, begraven 
te Warffum in de Kerk. 
 
4th earl of Clancarty 
Donough Maccarthy genoot zijn opleiding in Oxford bij Dr Fell en kreeg in 
eerste instantie een protestantse opvoeding. Dat kon omdat zijn vader 
Callaghan jong overleed. Donough was toen pas 8 jaar oud. Zijn moeder 
was overtuigd protestant en had haar kind bij ds. Fell in de leer gedaan.  
In 1688 ontving en amuseerde Donough Koning James II, toen die een 
bezoek aan Ierland bracht. Tot zover ging het vrij goed, maar hier kwam de 
kentering. 
Engeland wilde James II niet langer als koning en vroeg zijn protestantse 
schoonzoon Willem III om koning van het land te worden. Dit heeft zich 
allemaal zo voltrokken met als gevolg dat de Rooms Katholieke James II 
niet regeerde en de politiek zich dus ook tegen zijn aanhangers keerde. 
Donough MacCarthy was daar een van.  
James vluchtte naar Ierland, maar de Protestantse legers achtervolgden 
hem en het ging mis. Bij de inname van Cork in 1690 werd Donough 
MacCarthy gearresteerd door John Churchill, Earl of Marlborough. 
Donough MacCarthy werd overgebracht naar de Tower of London. Hij 
ontsnapte in 1694 en vluchtte naar Frankrijk. In 1698 kwam hij terug in 
Engeland om zijn jonge vrouw op te zoeken. Bij dit bezoek werd hij door 
zijn zwager Charles verraden en kwam opnieuw in De Tower. Iemand uit 
zijn naaste kring heeft een goed woordje voor hem gedaan bij Willem III en 
zo mocht hij Engeland verlaten en kreeg zelfs een “pension of 300 a year”. 
Hij mocht echter nooit terug komen en werd dus voorgoed verbannen. Zijn 
bezittingen werden geconfisceerd en later verdeeld onder de Nederlanders  
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die Willem III hadden bijgestaan om koning te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altona 
 

Waar te gaan wonen? 
Donough MacCarthy, 4th earl of Clancarty moet dus een nieuwe plaats 
zoeken om te gaan wonen. Hij koopt een huis bij Altona/Pinnenberg. Dit 
gebied ligt bij de mond van de Elbe en valt onder de vrijstad Hamburg. 
Maar hier blijft het niet bij: hij koopt het eiland Rottum met alles er op en 
eraan en het recht van strandvoogdij enz. van Michiel van Bolhuis, redger 
te Warffum. Daarna koopt de graaf nog een huis aan de Wouddijk onder 
Oudwoude, gelegen bij de Oudwoudmerzijl. 
Wat opvalt, is dat hij alle locaties met een schip via het water gemakkelijk 
kan bereiken en weer verlaten. Later wordt Abel Eppens van Bolhuis redger 
van Warffum. Met deze notaris onderhoudt de graaf een goede band. Ze 
corresponderen vrij geregeld. Veel van deze brieven zijn bewaard in het 
archief Van Bolhuis te Groningen. Ik beschik over kopieën en heb ze 
bewerkt voor de publicatie. Uit de brieven blijkt dat de graaf zich veel over 
het Wad verplaatst, dan is hij weer bij Uithuizen, dan weer bij Zoutkamp, 
Oudwoude, Oostmahorn, enz. 
Van zijn verblijf in Oudwoude is weinig bekend, helaas. Er zijn wat brieven 
en een enkele koopakte die op Oudwoude betrekking hebben. Er is wel 
gezegd dat het huis dat hij bewoonde, voorheen groter en hoger was. Er zou 
een verdieping meer zijn geweest. In dit huis moet volgens die overlevering 
een gevelsteen hebben gezeten met daarop een familiewapen. Deze steen is 
niet bekend of teruggevonden. Wel zijn in diverse andere bronnen 
beschrijvingen gevonden van de wapens die de familie voert en voerde.  
 
Mal of niet mal? 
Waarom wordt deze graaf mal genoemd? Er wordt van hem beweerd dat hij  
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op zeker moment op Rottum leefde van de piraterij. Dat hij muzikanten uit 
Hamburg had en een drietal gezelschapsdames: eentje met rood, eentje 
met zwart en eentje met blond haar. Als we biografieën van Charles II en 
andere tijdgenoten lezen, blijkt, dat deze heren vaak een maîtresse hadden. 
Het huwelijk was meestal op andere gronden voltrokken. In deze kringen 
verkeerde de graaf Clancarty, dus wie zal zeggen wat waar is of niet waar?  
 
Bronnen 
MacCarthy, people and places, Alicia St. Leger, Ballinakella press,1967 
Whitegate, 1990 
Blarney Castle, John Hinde ltd. Dublin 
Cleyn Eilant Rottum, mr. D.H. Schortinghuis, Lavermann, Drachten 
Familiearchief Bolhuis, Rijksarchief Groningen 
An Irish Miscellany, The MacCarthy Mór, prince of Desmond e.a. Gryfons, 
Little Rock Arkansas, 1998 
The MacCarthys of Munster, Samuel Trant MacCarthy, 1922 (Reprint 1997, 
Gryfons, Little Rock Arkansas, by The MacCarthy Mor, Prince of Desmond) 
 

 
 
Over dit onderwerp is in de loop van 2008 een boek verschenen: 
Bij voorintekening kost het 22,50 euro, excl. verzendkosten. Het bevat veel 
informatie, nieuwe feiten – stamreeksen, afbeeldingen etc, gebaseerd op 25 
jaar onderzoek! 
Boektitel: Donough McCarthy 4th earl of Clancarty 
En dit zijn de verdere gegevens: 
1e druk, 2008, Foto’s: R.H. Postma e.a.,Lay-out: Reinder H. Postma. Druk: 
Trion Kollum, Omslag tekening wapen: Jelle C. Terluin, Beetsterzwaag. 
© Reinder H. Postma / Oudwoude. ISBN: 978-90-801607-8-1. Nur: 681. 
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LIEUWE EN SAAPKE 
Twee Friese namen geworteld in Zuid-Hollandse gezinnen (1) 
 

Riet de Leeuw van Weenen- van der Hoek 
(riet@deleeuwvanweenen.nl) 
 
Tijdens het samenstellen van de kwartierstaat van mijn moeder (Nel 
Eland), vond ik na een paar generaties de naam Saapke van Hallum. Een 
voornaam én een achternaam die nieuwsgierig maakt.  
In de kwartierstaat Noordermeer stond dat zij de dochter was van Claes 
Lieuwes, hannekemaaier uit Friesland en Dieuwke Jakobs. Ik nam dit over 
en ging op zoek naar aanvullende gegevens.  
In het blad ‘Struinen’ stond een artikel van Ben Langendoen, dat mij op een 
spoor bracht. Zoekend in de archieven van het streekarchief in Brielle, op 
de website van ‘Tresoar’, geholpen door dhr. Zijlstra van het blad ‘Sneuper’, 
dhr. van Hoorn, dhr. van Rietschoten, Leen, Aart, Eva, Leni en anderen 
werden puzzelstukjes in elkaar geschoven. Maar niet alle stukjes werden 
gevonden en niet alles wilde passen. Ondanks de vraagtekens doe ik een 
poging om één en ander op te schrijven in de hoop dat anderen de 
ontbrekende puzzelstukjes in bezit hebben.  
De familie Lieuwes in het Friese dorpje Hallum 
In de Hervormde kerk van Hallum trouwden op 6 april 1732 de 25-jarige 
Claes Lieuwes met de één jaar jongere Dieuke Jakobs, dochter van Jacob 
Isaak meester linnenwever in Minnertsga en Jetske Ljupkes. In diezelfde 
kerk werden hun drie kinderen gedoopt: 
Lieuwe op 8 februari 1733,  
Jetske op 5 augustus 1736 en opnieuw een  
Lieuwe op 12 oktober 1738. 
Deze kinderen zijn waarschijnlijk jong overleden, want van hen ontbreekt 
verder iedere aantekening. Moeder Dieuke is ergens tussen 1738 en 1741 
overleden, want de weduwnaar Claes Lieuwes trouwde in oktober 1741 met 
de 30-jarige Geertje Wopkes, dochter van Wopke Jans uit Hallum en 
Saapke Jans uit Stiens. Op 8 april 1742 werd hun dochtertje Saapke 
gedoopt. 
De boerderij in de polder Naters 
Gelokt door groener gras in het westen kwam Claes Lieuwes in de polder 
Naters op het eiland Voorne terecht. Kwam hij hier als ‘ongehuwde’ 
seizoensarbeider werken? Wist hij, misschien van een of andere mars-
kramer, dat hier een boerderij te koop was? In ieder geval werd op 13 
oktober 1748 de boerderij met schuur, keet, werf en een boomgaard, 
gelegen in de polder Naters, Vincent Bouwenhoeck 7 en 8 door Tijs 
Hoogwerff verkocht en Claes Lieuwes werd voor ƒ 200, - contant geld de 
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nieuwe eigenaar. Wel is hieraan de voorwaarde verbonden van vrije 
inwoning aan de verkoper en zijn vrouw. Dat mag ook wel voor het geringe 
bedrag dat Claes moest betalen voor een boerderij die in 1705 nog 870 
gulden waard was. Zo werd de vreemdeling uit het Friese Hallum bouwman 
op een grote stee. Nu is dat: Bouwlust – Zeldenrust aan de Strypsedijk 19, 
vlakbij Tinte. 
Er is een aantekening in de koopovereenkomst die niet goed te plaatsen is. 
‘Als koper komt te trouwen dan moeten de verkoper en zijn vrouw, (Thijs 
Hoogwerff en Susannetje Steenbergen) in de (was)keet gaan wonen. Maar 
de koper wás getrouwd.  
Veronderstelling: Waarschijnlijk is Klaas alleen, of met meerdere 
seizoensarbeiders, naar deze contreien gekomen en bleven zijn vrouw en 
dochtertje achter in Hallum tot hij terug zou komen. Toen hij hier een 
boerderij kocht, heeft hij niets verteld over vrouw en kind en was dus 
‘ongetrouwd’ vandaar die aantekening ‘als koper komt te trouwen’. Zocht 
Tijs Hoogwerff een vrijgezel als koper en maakte Klaas als getrouwd man 
minder kans? 
Nog een vraagteken  
In de belastingboeken van Hallum uit 1749, dus na de koop van de 
boerderij, staat de vermelding dat de wed. Claes Liewes met 2 volwassenen 
en 1 kind woont en ‘wint naulijx de kost’. Toch is de belastingaanslag: 6-16-
0, = 6 gulden en 16 stuivers.  
Waarom voor zijn naam wed. staat is niet meer te controleren. Zijn vrouw 
Geertje was geen weduwe en in Hallum woonde geen andere Claes 
Lieuwes. Die tweede volwassene kan geen opoe van Klaas zijn geweest, 
want de opa heette Klaas Tjeerds. Het meest aannemelijk is, dat er al een 
hele tijd geen bericht van hem was gekomen en Geertje als ‘onbestorven 
weduwe’ in Hallum woonde. Die andere volwassene kan één van haar 
ouders of schoonouders zijn geweest, of een knecht. Maar dat nauwelijks de 
kost verdienende maakt wel duidelijk waarom Claes besloten had naar 
Holland te reizen.  
De puzzelstukjes passen weer 
Toch heeft Claes kans gezien om Geertje en de kleine Saapke vanuit 
Friesland naar de polder tussen Tinte en Rockanje te laten komen. Het was 
een lange tocht op boerenwagens en meevaren met een beurtschipper. Ze 
werden hier bekend onder verschillende namen: de boer was Claes de 
Vries, Klaas van Halm/Hallum en de boerin was Geertje van Blei, Blij of 
Blien. Zoals in die tijd gebruikelijk kreeg iemand als bijnaam de naam van 
de plaats of streek waar hij vandaan kwam. Dochter Saapke werd Saapje. 
De inwoners van de polder Naters waren kerkelijk aangesloten bij 
Rockanje, maar in de lidmatenlijsten zoek je tevergeefs naar de namen van 
Klaas en Geertje uit Friesland. 
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Hun namen staan wel in de doopboeken want op 25 maart 1753 werd in de 
dorpskerk van Rockanje gedoopt: Lijuwe, zoon van Klaas en Geertie (geen 
achternamen). 
Een overlijdensaantekening van vader Klaas is eveneens niet gevonden. 
Het moet vóór 1760 zijn geweest, want de 48-jarige Geertie van Blien, 
weduwe van Klaas de Vries, trouwde op 27 maart 1760 met de 26-jarige 
Arie Cornelisz. Jongejan uit Rugge. Vanaf die tijd staat diens naam in de 
veldboeken als eigenaar van Vincent Verdouwenhoeck nr. 7 en de weduwe 
van Claas Lievens is eigenaar van nr. 8, waarvan Arij Jongejan dan weer de 
gebruiker is.  
Geertje van Blien, Blij of Blei kon niet schrijven, maar wist haar zaken goed 
te regelen. In hun testamenten op langstlevenden in 1767 werden door 
Geertje behalve haar man ook haar kinderen uit haar huwelijk met Klaas 
van Halm, erfgenaam. Arij vermaakte ook het een en ander aan zijn broers 
Hugo en Jan en zuster Stijntje. De nieuwe boer Arij Jongejan pakte de 
zaken groots aan. Een jaar na zijn huwelijk sloot hij een lening van 200 
gulden met als onderpand zijn totale bezit. Hij heeft hard gewerkt en de 
waarde van het bedrijf steeg met de jaren. Toen Geertje op 19 februari 1781 
overleed werd ze begraven in Rockanje onder haar eigen Friese naam: 
Geertje Wopkes. Na het overlijden van Arie Jongejan in mei 1789, werd 
door de kinderen Van Hallum en de familie Jongejan alles in goede 
harmonie geregeld. Het meeste geld bleef toch in de familie. Hugo 
Jongejan, de broer van Arie, was getrouwd met Saapje van Hallum.  
De kinderen van Klaas en Geertje uit Hallum en veel van hun kleinkinderen 
trouwden met telgen uit een boerenfamilie. Ze woonden op mooie 
boerderijen en het Friese bloed stroomt in de aderen van een talrijk 
nageslacht. 
 
De naam wordt nog door een enkeling gedragen.  
In 2003 overleed in Nieuw-Hellevoet Saapje Gottschall-Beijer op 93-jarige 
leeftijd. De laatste, mij bekend, was Saapje van Balen-Groeneveld geboren 
in 1912 in Rockanje en in 2004 in Nieuwenhoorn overleden, bijna 93 jaar 
oud. Ze was een nicht van mijn moeder en toen ik haar eens bezocht 
klaagde ze over die vreemde naam waarvan ze alleen wist dat haar oma die 
ook droeg. 
 
1. In oktober 2007 werd in de "Nieuwsbrief Stichting Streekhistorie 
Voorne-Putten en Rozenburg" het verhaal gepubliceerd van Lieuwe en 
Saapke, afkomstig van Hallum. Omdat twee van onze leden er bemoeienis 
mee hadden, Hans Zijlstra en Catharinus van der Ploeg, plaatst de redactie 
hierbij een uittreksel uit dat artikel. 
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KUSTVISSERIJ IN HERINNERING 
 

Foppe Duinstra (farborg@hetnet.nl) 
Mei it each op it betinken fan de Ramp op 5 Maart 1883, mei de 
fiskersfloat Peasens/Moddergat, en tsien jier letter yn Wierum op 1 
Desember 1893, haw ik it ûndersteande liet skreaun.  
Myn foarfaar Foppe Gerlofs, berne yn it Moddergat yn 1726, wie 
seefisker fan berop. Myn foarfaar Jan Simens Nooitgedagt, 1752-1842, 
wie skipper en seefisker yn Wierum. Syn hiele famylje, Hoite Atzes 
Prins, 80 jier, mei soan, omkesizzer en pakesizzers kamen om mei de 
“Nooitgedacht” yn 1893. 
 

Kustvisserij in Herinnering 
Muziek: Jean Sibelius,  
Tekst: Foppe Duinstra (zie website voor origineel) 
 

Eens werd een dorp zijn oud beroep ontnomen, 
kustvisserij, platbodems op het Wad, 
een glorietijd, die niet is terug gekomen, 
een koninkrijk dat eens zijn rijkdom had, 
een weelde niet in huizen als in dromen, 
het was het schip dat men op zee bezat. 
 

Vrijheid is groot, de schipper haalt het binnen, 
een eigen schip is onafhankelijk zijn, 
vrijheid is zwaar, gedragen door gezinnen, 
een avontuur, hoe zal de visvangst zijn? 
De conjunctuur doet zekerheid verdwijnen, 
de winter duurt, de reserves zijn maar klein. 
 

De schipper kent, de kracht van wind en water, 
hieraan gewend, toen hij een jongen was, 
grootvaders aak, hij erfde 't scheepje later, 
en ook de schuld, die hij met moeite las. 
De hellingbaas moest hij nog afbetalen, 
een reparatie die hoognodig was. 
 

De zee een vrind, zal vissers voorspoed geven 
aan vrouw en kind, een schrale boterham, 
een stormramp woedt en neemt veel sterke levens, 
hun grootste goed, de rijke vissersvloot. 
Sta nu maar stil, zij hebben doorgegeven 
hun hoop, hun wil, die voortleeft na hun dood 
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DE DIACONIEBOEKEN VAN HOLWERD 
 
Piet de Haan (de.haan.p@hetnet.nl) 
 
In het Streekarchivariaat in Dokkum bevinden zich de diaconieboeken van 
de Ned. Hervormde Kerk van Holwerd. In deze boeken staan o.a. de 
inkomsten, uitgaven en bezittingen van de diaconie. De in- en uitgaven 
bestaan o. a. uit levering van brood, vlees, kleding, turf het betalen van de 
begrafeniskosten en alles wat nodig was voor het beheer en de exploitatie 
van de diaconiebezittingen. De namen van de ontvangers van de goederen 
maar ook de kleine middenstander die van alles leverde worden hier 
meestal bij vermeld!  
Ook met het verlenen van onderdak hield de diaconie zich bezig. 
In Holwerd bezat de diaconie, naast een aantal woningen die verhuurd 
werden, het Diaconiehuis ‘de Oude Beijer’. De Oude Beier wordt ook wel 
genoemd als Beier, Beijert, De Beijert, Beyer of De Beijer.  
In het algemeen was een Beijer, of nog veel ouder Baaierd, van oorsprong 
een soort logement voor zwervers en personen op doorreis maar dan wel 
voor één nacht. Het behoorde toen tot, of was een onderdeel van, een 
Katholiek Gasthuis. Eigenaar van de Oude Beijer in Holwerd was de ‘Ned. 
Hervormde Kerk’. 
Het Diaconiehuis in Holwerd was geen algemeen Armenhuis, maar is een 
beetje te vergelijken met de huidige bejaarden- of seniorenwoningen. Veel 
bewoners waren vaak [gedeeltelijk] armlastig en werden onderhouden door 
de diaconie van de Hervormde Kerk of de Armvoogdij van Holwerd die dan 
kamers voor hun eigen gealimenteerden huurden van de collega’s van de 
diaconie. 
De Oude Beijer is volgens een oude gedenksteen mogelijk in 1715 gesticht. 
Wumpkes noemt in zijn Stads- en dorpskroniek van Friesland: 
Holwerd, 1 januari 1723, de Beijert of weduwenhuis. In 1774 is er een 
[interne ?] uitbreiding met twee kamers.  
De Oude Beijer stond aan de Foarstrjitte op de plaats van de huidige nr. 2, 
recht tegenover de Leeuwarderweg, werd in 1868 voor f 3500,- verkocht en 
is later afgebroken. 
Achter de Oude Beijer stond vanaf 1766 aan de huidige Klokstrjitte de 
Nieuwe Beijer. Deze bestond uit vier woningen met na 1806 de nummering 
A, B, C en D. In de loop van de jaren zestig van de twintigste eeuw werd de 
Nieuwe Beijer onbewoonbaar verklaard en daarna afgebroken. Het gebouw 
werd door de Kerk al in 1903 verkocht voor F 1480,- . 
Tot 1806 worden bij de verhuur van een kamer in de Oude Beijer of een 
woning in de Nieuwe Beijer geen nummering gebruikt. Daarna tot 1838  
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worden er in de oude Beijer 14 genummerde kamers genoemd. Dan komen 
er wat posten voor timmerwerk en materiaal en is er mogelijk het een en 
ander verbouwd want in de jaren erna worden er 15 kamers in de oude 
Beijer verhuurd. Voor de Nieuwe Beijer blijven dat 4 woningen. Bij kamer 
denken wij aan één vertrek van een woning. Maar oorspronkelijk was een 
kamer een woning die uit maar één vertrek bestond. De vroege 
middeleeuwer, die vaak seizoenarbeider was, had weinig geld. Hij bouwde 
zelf huisjes van hout, stro en leem, een soort vakwerk, kameren werden die 
huisjes genoemd, één kleine ruimte waar een hele familie in woonde. De 
woorden kamer en huis worden bij de verhuur in de Oude Beijer door 
elkaar gebruikt.  
In het prachtige boek; ‘Armenzorg in Friesland 1500-1800’ van Joke 
Spaans wordt op blz 151 ook de Beijer in Holwerd vermeld met in de 
voetnoot het volgende;  
Hervormd Holwerd, De huisjes waren genummerd, dit wijst erop dat de 
afzonderlijke diakenen begevingsrechten hadden.  
Daarna volgt een verwijzing naar pagina 302 met de algemene opmerking; 
ook bij de gereformeerde [herv.] diaconie heeft het begeven van plaatsen in 
de diaconiekamers ingang gevonden.  
Oorspronkelijk was bij het stichten van, of een royale schenking aan, een 
gasthuis vaak het begevingsrecht verbonden. Dit begevingsrecht bood 
stichters of schenkers het recht een of meer kamers zelf aan een huurder 
toe te wijzen. Het bood hen ook mooi de gelegenheid verarmde familie-
leden onder te brengen. Vaak was het ook een lucratief recht. Onder de 
noemer "voor wat hoort wat" iemand aan een kamer helpen, maar dan in 
ruil voor geld, gunsten of invloed. 
Het lijkt er echter op dat de auteur van ‘Armenzorg in Friesland’ hier de 
verkeerde conclusie trekt. De kamernummering kan niet op oude 
begevingsrechten wijzen omdat nummering voor 1806 niet gebruikt wordt 
in de diaconieboeken van Holwerd.  
Resolutie van 1786 [Herv kerk Holwerd. Inv nr. 1001] 
Dat de kamers welke niet bewoont worden door Diakonijne Armen en niet 
verhuurt worden aan de Dorps Armvoogden openlijk door de Arme 
Secretaris zullen worden verhuurt op een tijd jaarlijks door de Kerkeraad 
te bepalen. 
Deze resolutie van 1786 is duidelijk. De overgebleven kamers moeten 
openbaar worden verhuurd. Het begevingsrecht zou dan alleen van 
toepassing kunnen zijn op een aantal kamers voor diaconie-armen, wat op 
zich niet onmogelijk is, maar niet lucratief. Maar er is nog iets. 
In het diaconieboek vanaf 1806 [inv nr 1034] wordt begonnen met de 
‘Eigendommen en bezittingen’. De posten worden in hoofdstukken 
verdeeld en dan volgt voor de komende jaren voor het eerst de vermelding:  
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Hfst 2-A de Oude Beijer hebbende 14 kamers lopende van nr 1 tot nr 14 en 
2-B de Nieuwe Beijer bestaande in vier onderscheiden woningen gemerkt a, 
b, c, d. 
Het jaar 1806 is het begin van het Koningrijk Holland en het lijkt mij meer 
dat het nieuwe [boekhoud]regels betreft dan oude begevingsrechten. Staat 
en Kerk waren nu gescheiden en dat heeft misschien een rol meegespeeld. 
Wat het openlijk verhuren betreft, er kon dus op ingeschreven worden. 
Sijmon Jans werd b.v. door de diaconie betaald voor geleverde drank aan 
vertering bij de besteding van de kamers in de Oude Beijer. De diaconie 
betaalde ook regelmatig aan strijkgeld bij de besteding van de kamers in de 
Oude Beijer. Omdat de Armvoogdij van Holwerd ook kamers huurde 
kunnen ‘niet-hervormden’ daarom als bewoners van dit hervormde 
diaconiehuis voorkomen. Het Armehuis van Holwerd werd overigens in 
1821 gebouwd.  
 
Vanaf 1832, mogelijk al eerder, gaat de dan verantwoordelijke diaken, 
rendant genoemd, naar de notaris voor de verhuur. Dan blijkt ook dat de 
huurder vaak een borg nodig heeft. Of dit voor die tijd ook zo was, is niet 
duidelijk. Er wordt vaak door ‘deszelve’ betaald waarmee bedoeld wordt dat 
de huurder zelf betaald heeft. De conclusie zou dan kunnen zijn dat als 
door ‘deszelve betaald' er niet bij staat, niet de huurder maar een familielid 
of een borg de huur betaald heeft. Dit is ook niet zeker want er zijn 
vermeldingen waarbij de borg er wel bij staat zoals b.v. in 1811: "Willem 
Oeges voor Jan Bilker cum uxore de huur van woning nr D in de nieuwe 
Beijer betaald". 
De notariskosten bedragen jarenlang 0,40 cent. Die 40 cent zijn belangrijk 
want bij verhuringen met alleen de vermelding ‘kosten 40 cents’, maar 
zonder notarisvermelding, kan aangenomen worden dat dit toch via de 
notaris gebeurd is waarna in de notariële archieven gezocht kan worden.  
Huren werden niet altijd tijdig voldaan. Zo nu en dan wordt er betaald voor 
het in vrijheid eisen van een woning. B.v in 1774 betaling aan de executeur 
"wegens opzegging van 2 kamers en in vrijdom eisen" of in 1760 betaling 
aan de dorpsrechter voor "gedane dienst dat hij Berber [Abes] met haar 
huisgeraad uit de Beijer heeft gezet" en zo zijn er meer voorbeelden.  
Van de Armebesturen wordt wel gezegd dat ze streng, zeg maar 
hardvochtig waren. Hoewel kale cijfers lang niet alles zeggen geven de 
uitzettingen in eerste instantie de indruk dat de diaconie-rendanten net als 
de Armebestuurders hardvochtig waren. Toch zijn er veel meer 
huurachterstanden, soms meer dan een jaar, waarbij geen uitzettingen 
volgen, dan uitzettingen door de executeur of iemand anders. De waarheid 
zal wel in het midden liggen.  
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In 1836 en 1837 staan nog enkele namen van de huurders in het 
diaconieboek maar daarna is er geen vermelding meer van zowel huurders 
als kamernummers. 
Pas in het bevolkingsregister van Holwerd 1840-1860 wordt het weer 
duidelijk welke bewoners de Oude en Nieuwe Beijer hadden. 
Uit het bevolkingsregister blijkt ook dat veel bewoners dan uit gezinnen 
bestaan. 
De diaconieboeken beginnen in 1749 en ze zijn te vinden vanaf 
inventarisnummer 1032. Op dit moment is de periode 1749-1844 klaar 
waarbij 1820 pagina’s gedigitaliseerd zijn, waarna de teksten voor een 
groot deel integraal in een bestand (535 A4) verwerkt werden. Naar 
tientallen namen van bewoners[ters] uit en rond Holwerd kan t.z.t. met een 
zoekfunctie gezocht worden. 
De volgende selecties zullen in De Sneuper verschijnen: 
- De bewoners van de Oude en Nieuwe Beijer. 
- Onbekende termen en begrippen en verdere bijzonderheden. 
- Begrafeniskosten voor en na 1811 waarbij de overledene genoemd 

wordt. 
 
Bronnen:  
‘Armenzorg in Friesland 1500-1800’  [Joke Spaans 1997] 
Bouw armenhuizen Westdongeradeel Inventarisnr:  328 no 90, uitgaande 
stukken 28 oktober  1837 
Bouwen in de late middeleeuwen  [Dirk  J. de Vries 1994] 
Hervormd Holwerd in de loop der eeuwen [M. Geertsma 1987] 
Inventaris. Ned. Hervormde Kerk Holwerd. 
Vermelding in encyclopedie Frl. blz 181 Beiert. 
Waar armoede toe kan leiden. De Sneuper nr 25, blz 90. S. H. Tiesma.  
 
 
 
Bewoners van de Oude en Nieuwe Beijer in Holwerd. 
Eén van de steeds terugkerende vragen bij het genealogisch onderzoek is: 
in welke woning woonde mijn voorouder voor de invoering van de be-
volkingsregisters (met daarbij de aantekening dat ook met het bevolkings-
register erbij het vaak nog niet lukt om de woning te lokaliseren).  
Vooral de voorouders die zonder, of met heel weinig, bezittingen door het 
leven gingen, maken het hun nazaten wel heel moeilijk. Weinig of niets te 
erven, geen aan- of verkoop van onroerend goed enz. Maar door hun 
armoede en vaak ellende bieden ze ons vanuit het verleden toch de 
helpende hand met daarbij dank aan hun dorpsgenoten die oog hadden 
voor hun medemens en diaconiehuizen stichtten en in stand hielden. 
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Omdat ze in de kadastraal bekende diaconiehuizen van Holwerd woonden, 
kunnen we de woning van sommige voorouders nu terug vinden. Daarbij 
komt nog dat door het volgen van een bewoner[ster] door de jaargangen 
heen het overlijdensjaar van ook de partner soms bekend kan worden. 
In de hierna volgende tabellen staan alleen personen die genoemd worden 
met de vermelding ‘Oude of Nieuwe Beijer’ erbij. Het kan dus voorkomen 
dat een bewoner uit beeld is en later weer opduikt omdat enkele keren 
alleen maar vermeld staat dat hij of zij een kamer huurt zonder de 
toevoeging ‘Oude of Nieuwe Beijer’. De reden voor het dan niet in de 
tabellen vermelden, is dat de diaconie nog meer huizen had of particulieren 
betaalde voor de verhuur van een kamer aan een diaconie gealimenteerde. 
Een huurder van een kamer in een van de Beijers zou dus ook wel [tijdelijk] 
niet in een Beijer kunnen wonen maar in een andere woning of bij 
particulier. Ook waren er wel bewoners van één van de Beijers die 
uitbesteed werden, waarbij het dan voorkwam dat men ergens anders 
woonde. Het is echter wel zo dat als de te betalen huur gelijk blijft, men 
redelijkerwijs kan aannemen dat er geen verhuizing heeft plaatsgevonden 
ook omdat een Beijer met daarbij het kamernummer later wel weer 
vermeld wordt. 
Soms zien we meerdere personen op één kamer. De kamers werden ook wel 
per half jaar verhuurd en daarom kan het voorkomen dat er in een jaar 
twee personen voor dezelfde kamer vermeld worden. De vermelde 

personen zijn alleenstaand, 
hoofden van een klein gezin 
of echtpaar maar dat is niet 
altijd duidelijk.  
Aan de huur en de bewoning 
is te zien dat de woningen in 
de Nieuwe Beijer groter 
waren dan de kamers in de 
Oude Beijer. We zien dat b.v. 
in 1806. Ontvangen van 
woning A in de Nieuwe Beijer 
door Dirk Sijbrens cum uxore 
bewoond 30-0-0. Dit gold 
jarenlang voor al de vier 
Nieuwe Beijer woningen 
terwijl de huur van een 
Kamer in de Oude Beijer jaar 
na jaar 14-0-0 opbracht. 
 

De Beijer te Holwerd, 1722, J. Stellingwerf 
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Bewoners van de Oude en Nieuwe Beier te Holwerd. 
Diaconieboeken Ned. Hervormde kerk Holwerd.     

Streekarchivariaat Dokkum.   Inv. nr. 1031, 1032, 1033, 1034, 1035. 

-   Het jaar 1809 onleesbaar. 

-   [= …..]  bekend via een andere bron of datum in de gebruikte diaconieboeken. 

-   O.B. = Oude Beier.        N.B. = Nieuwe Beier. 

-   K = Kamernummer of huisnummer. 

 K   

Aafke Jans  13 O.B. 1829, 1830.  

Aafke Taekes  13 O.B. 1814, 1815.  

Aale Wikkes  12 O.B. 1810, 1811, 1812.   

Aaltje Harmens  8 O.B. 1823, 1824.  

Aaltje Zuidema 11 O.B. 1835. 

Adolf Hemminga  B N.B. 1814. 

Aelse Feikes Groenje wed.  

[=Rensche Klazes ] 

12 O.B. 1828. 

Age Jans - N.B. 1775, 1776, 1780, 1781. 

Akke Eintes  11 O.B. 1812.  

Ale Joh. Overdijk C N.B. 1832.  

Ane Jacobs wed. 10 O.B. 1810. 

Anne Folkerts wed.  10 O.B. 1825 t/m 1828.  

Antje Klazes [Stielstra] [= de wed. van 

Minne Gerbens Torensmans of sma]    

3 O.B. 1826 t/m 1835.  

B. R. van Theken - O.B. 1794.  

B. Zuidema  C N.B. 1815, 1816.  

Barten Geerts - N.B. 1771.  

Bauke Watzes - O.B. 1751.  

Been Wevers wed - O.B. 1803.  

Beern Lolles - N.B. 1771, 1775, 1776.  

Beernt Oebles wed. 9 O.B. 1811.  

Berber Abes 

[Dorpsrechter J. Stelwagen werd op 19-5-

1760 betaald voor gedane dienst dat hij 

Berber Abes met haar huisgeraad uit de 

Beijer heeft gezet] 

- O.B. 1760.  

Berber Sjoerds  11 O.B. 1816.  

Berend Jans  - N.B. 1791, 1792, 1793.  

 - O.B. 1803. 

Berend Jans wed. [= Claaske Jans] - O.B. 1805. 

 11 O.B. 1806, 1807. 

 6 O.B. 1819. 

Berend Klinkhamer  C N.B. 1814. 
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Bienze Piers - O.B. 1758.  

Boukje Fritses  5 O.B. 1810.  

Bouwijne …….., - N.B. 1803.  

Bouwina de wed. van Ige Jans 

[ zie ook inv. nr 1034 fotblad 9 Bouwina 

wed. van IJge Jans] 

7 O.B. 1806, 1807. 

Bregtje Muij van Ameland - O.B. 1763, 1764.  

Claas Durks - O.B. 1766, 1769, 1770, 1771, 

1773.  

Claaske Hessels  11 O.B. 1810. 

Claaske Jans zie Berend Jans    

Cornelis Middendorp - N.B. 1798 t/m 1802.  

Dick Tjerks  2 O.B. 1819. 

Dieuke Johannes zie Pijtters Romkes    

Dirk Reitzes - N.B. 1786.  

Dirk Sijbrens  A N.B. 1806, 1807. 

Doetje Klazes  13 O.B. 1816.  

Douwe Aukes - O.B. 1776, 1780 t/m 1783.  

 - N.B. 1786, 1787, 1790 t/m 

1794.  

Douwe Aukes wed. - N.B. 1797.  

Douwe Pikuur - O.B. 1779.  

Durk Sijbrens - N.B. 1803, 1804, 1805.  

Eant Meinderts - N.B. 1776.  

Eetse Jans 

Eedse Jans wed.  

- 

9 

N.B. 

O.B. 

1792 

1824. 

Eeke Johannes     11 O.B. 1811.  

 14 O.B. 1810, 1812, 1816. 

Eeltje Eeltjes - N.B. 1775, 1776, 1777.  

Eeltje Jippes    9 O.B. 1827 t/m 1834.  

 8 O.B. 1835. 

Eepe Johannes - N.B. 1798.  

Eetse Jans - N.B. 1792, 1793, 1794, 1796, 

1797.  

Einte Jaspers wed.  12 O.B. 1821. 

Einte Theunis  7 O.B. 1820, 1821, 1822.  

Eke Jans Havinga  [= ook wel Eva]   2 O.B. 1820 t/m 1835. 

 4 O.B. 1816 t/m 1819.  

Evert Harmens, - O.B. 1768 t/m 1771, 1779, 

1781 t/m 1783, 1791.  

Fedde Piebes Stienstra  7 O.B. 1816.  

Fetje Huizinga  7 O.B. 1823.  
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Fettje Sijwerts  7 O.B. 1824, 1825.  

Frans Jans Bilker    D N.B. 1830, 

 B N.B. 1831 t/m 1835.  

Frans Lieuwes - N.B. 1779.  

Fransche Tjepkes  10 O.B. 1829 t/m 1835.  

Freerk Seven - O.B. 1760.  

Frits Cornelis zijn vrouw - O.B. 1799, 1800,1802. 

Fritske en Baukje [= Frits Kornelis de 

Swart en Baukje Baukes] 

- O.B. 1803. 

Frits Cornelis    - O.B. 1804.  

 2 O.B. 1806. 

 6 O.B. 1807. 

Froukje Berends  14 O.B. 1817.  

Froukje Formers   - O.B. 1795 t/m 1797, 1800, 

1803, 1804.  

Froukje Formers   4 O.B. 1806, 1807, 1810, 1811.  

G. Ontank 3 O.B. 1822. 

 4 O.B. 1823 t/m 1831.  

Geert Andries - N.B. 1800, 1802 t/m 1804. 

Gerrijt Gosses Heeringa  C N.B. 1806, 1807, 1810 t/m 

1813.  

Gerrit Gerrijts [en]     - N.B. 1805. 

Gerrit Gerrijts [en]    B N.B. 1806, 1807, 1815 t/m  

1821.  

Gerrit Gosses Heeringa - N.B. 1805.  

Gerrit Pieters   5 O.B. 1819. 

Gerrit Pieters Hoekstra    14 O.B. 1820 t/m 1823. 

Gerrit Pieters Hoekstra wed.   14 O.B. 1824 t/m 1827. 

Gosling de Vries 4 O.B. 1836. 

Gosse Heeringa wed.  10 O.B. 1817 t/m 1824. 

 9 O.B. 1825 t/m 1827.  

Gosse Sjoerds Dijkstra  D N.B. 1827 t/m 1835.  

Grietje Jans Heeringa  8 O.B. 1811, 1812.  

Grietje Wever  8 O.B. 1820. 

H. de Bruin wed.  7 O.B. 1822.  

Haaie Jakkeles  4 O.B. 1822.  

Haebeltje Baukes - O.B. 1769 t/m 1771.  

Haije Jakles 12 O.B. 1831, 1832, 1833,  

Hans Johannes - N.B. 1775 t/m 1777, 1779 t/m 

1784.  

Harmen Warrink  D N.B. 1814, 1815.  

Hendrik Ruiter  9 O.B. 1821. 
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Hendrik Volkerts wed. - O.B. 1790. 

Henke Hoeben     5 N.B. 1823, 1825 t/m 1827. 

 6 N.B. 1824. 

 7 N.B. 1827, 1828,  

Hessel Jans - N.B. 1767 t/m 1769.  

Hoite Douwes - N.B. 1766.  

Igle Jans wed. - O.B. 1802, 1805. 

Igle Jans [= Glas] D N.B. 1818 t/m 1826.  

IJde Jans Haga    C N.B. 1822, 1823. 

 8 O.B. 1831 t/m 1833. 

 7 O.B. 1834 t/m 1836.  

J..B. Zuidema wed. [= Jantje Dirks 

Dorenbos]  

13 O.B. 1824 t/m 1828. 

 11 O.B. 1829 t/m 1834.  

Jacob Sipkes - O.B. 1774.  

Jakkele Sjoerds en vrouw  3 O.B. 1821. 

Jan Arjens - O.B. 1765.  

 - O.B. 1758, 1760 t/m 1764.  

Jan Berends [Beerns] - O.B. 1795, 1796. 

Jan Beerns wed. - O.B. 1797. 

Jan de Bruin - O.B. 1795. 

Jan Gerks - N.B. 1767 t/m 1770.  

Jan Hessels - O.B. 1798, 1800, 1802.  

Jan Jans Bilker  D N.B. 1806, 1807, 1810. 

Jan Klases Jonker - O.B. 1798.  

Jan Kornelis - O.B. 1776.  

Jan Lieuwes - N.B. 1767, 1768, 1770.  

 - O.B. 1776, 1777.  

Jan Martens - N.B. 1800, 1802.  

 9 O.B. 1819. 

Jan Pieters Hofman  11 O.B. 1828. 

 12 O.B. 1829, 1830. 

 14 O.B. 1831 t/m 1833. 

 8 O.B. 1834. 

Jan Servares - O.B. 1775.  

Jan Sjoerds zijn vrouw  12 O.B. 1819. 

Jan Tietes - O.B. 1803.  

Jan Tjites Kruyer 8 O.B. 1827.  

Jan van Haren   - O.B. 1803, 1804. 

 8 O.B. 1806. 

Janke Jans  14 O.B. 1810, 1811, 1816.   

Jantje ….., - O.B. 1764.  
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Jantje Moij - O.B. 1767.  

Jantje Dorenbos  zie  J..B. Zuidema wed.    

Jasper Eintes  9 O.B. 1812, 1813.  

Jasper Jans - N.B. 1802, 1803, 1804, 1805.  

Jemke [Jimke] Durks  - O.B. 1762 t/m 1765. 

 - O.B. 1767. 

Jentje Annes  B N.B. 1810.  

Jints Cornelis zijn vrouw 5 O.B. 1812.  

Joh. Dirks wed. C N.B. 1823 t/m 1828.  

Joh. Lagniet [= knecht bij Pieter Hijltjes 

Koopmans] 

B N.B. 1814.  

Joh. van Duinen 12 O.B. 1834.  

Johannes Freerks - O.B. 1762, 1763.  

Johannes Jans - O.B. 1799.  

Jouke Jaspers   13 O.B. 1813. 

 14 O.B. 1817 t/m 1819. 

   6 O.B. 1820 t/m 1822.  

Keimpe Kornelis, - O.B. 1786, 1787, 1790, 1791, 

1795, 1799.  

Keimpe Keimpes   - O.B. 1775 t/m 1777, 1780 t/m 

1784. 

Keimpe Keimpes   - O.B. 1779. 

Klaas Douwes, - N.B. 1790, 1791.  

Klaas Jans en zijn vrouw - O.B. 1802.  

Klaas Johannes de wolkammersknegt bij 

Pijtter Hijltjes [Koopmans] 

- O.B. 1803.  

Klaas Wierda            A N.B. 1810. 

Klaas Wierda wed.   4 O.B. 1811. 

Klaaske Hessels    - O.B. 1800.  

 14 O.B. 1811. 

 11 O.B. 1812.   

Klaaske Jans - N.B. 1783.  

Klaaske Pieters [zie ook Rienkje Tjerks]  11 O.B. 1817, 1818. 

 5 O.B. 1820 t/m 1823. 

 3 O.B. 1824.  

Kornelis Piers wed.  8 O.B. 1822.  

Lieuwe van der Meulen  A N.B. 1810.  

Lolke Kuipers wed  9 O.B. 1820. 

Lolke Pieters  3 O.B. 1819. 

Lolke Pieters wed.   8 O.B. 1821. 

Lolke Pieters Groenje    12 O.B. 1827. 

 14 O.B. 1829, 1830.  
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Lolkje Smit  12 O.B. 1824 t/m 1826.  

Lolle Beerns wed. - N.B. 1750 

Louw Folkerts Groenje  12 O.B. 1827, 1828.  

Luitzen …… 12 O.B. 1820.  

Luitzen W. Brantsma  B N.B. 1824 t/m 1829.  

Lutske …..  3 O.B. 1825.  

Marten Gerbens wed. - O.B. 1773.  

Marten Lubberts - N.B. 1789 t/m 1791, 1793, 

1794, 1796 t/m 1798, 

1802.  

Minne S. de Jong 3 O.B. 1836. 

Nieske Pieters   [woonde 3 weken bij 

moeder Rienkje Tjerks in] 

1 O.B. 1836.  

 

Piebe Feddes  2 O.B. 1810 t/m 1815.  

Pieter Eiberts    B N.B. 1811. 

Pieter Eiberts Posthumus    C N.B. 1816 t/m 1822.  

Pieter Jakles 9 O.B. 1835.  

Pieter Oenes wed. 5 O.B. 1827 t/m 1829, 1831 t/m 

1836.  

Pieter Reinders [en] - O.B. 1789, 1798.   

Pieter Tjeerds - O.B. 1797, 1803.  

Pietje Jans  8 O.B. 1828 t/m 1830. 

 - O.B. 1831 t/m 1836.  

Pijter Gerbens - N.B. 1771. 

Pijtters Romkes [z’n] Dieuke [=Dieuke 

Johannes] 

- O.B. 1765. 

R.W. Dijkstra    8 O.B. 1825, 1826.  

Reinder Hendriks        9 O.B. 1814. 

Eelkje Reinders          9 O.B. 1815. 

Eelkje Reinders en zoon Reinder Hendriks    9 O.B. 1816. 

Reinder Hendriks Kuipers   9 O.B. 1817. 

Reinder Hendriks en zijn moeder Eelkje   11 O.B. 1819, 1920, 1821, 1822. 

Reinou [Reiner] Harmens   C N.B. 1829 t/m 1831, 1833, 

1834. 

Reinou Harmens wed.    C N.B. 1835.  

Rensche Gerrits   7 O.B. 1829 t/m 1832. 

 6 O.B. 1833 t/m 1835.  

Rienk Piebes wed. - O.B. 1765.  

Rienkje en Klaaske  7 O.B. 1819.  

 5 O.B. 1824. 

Rienkje Jans  6 O.B. 1829 t/m 1832. 
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 1 O.B. 1833 t/m 1835. 

Rienkje Tjerks   2 O.B. 1815, 1816. 

 7 O.B. 1817, 1818, 1820. 

 4 O.B. 1821, 1822. 

 6 O.B. 1823, 1825 t/m 1828. 

Rienkje Tjerks zie ook Nieske Pieters 1 O.B. 1836.  

Rinder H. Kuipers  11 O.B. 1823 t/m 1827.  

Rinske Johannes - O.B. 1760.  

Ritske Gerrits wed.  8 O.B. 1827.  

Roelofke Hendriks Ploeg  7 O.B. 1826, 1827.  

Romke Opzigter - N.B. 1775.  

Ruurd Gerrits wed. - N.B. 1794 t/m 1795.  

Sieds Harmens wed. [=Klaaske Jans] - N.B. 1784 t/m 1786.  

Sijbren Baukes [=Boersma]   B N.B. 1810. 

 8 O.B. 1816 t/m 1820. 

 1 O.B. 1821 t/m 1832.  

Sijbren Jelkema [= Sijbren Everts Jelkma] 13 O.B. 1817 t/m 1821.  

Sijmen Tjeerds - O.B. 1775.  

Sijtse Pieters wed. 8 O.B. 1810, 1811.  

Sijtske Louws - O.B. 1791.  

Sikke Jans [=Agtjes] A N.B. 1814 t/m 1835.  

Sjoerd Postuma 6 O.B. 1822.  

Sjoukje Hamstra 1 O.B. 1810, 1811, 1816 t/m  

1820.  

Sybren Igles - N.B. 1767 t/m 1770. 

Tettje  Gerbens Torenmans  4 O.B. 1832 t/m 1835. 

 5 O.B. 1836.  

Tieds Cornelis - O.B. 1795, 1796.  

Tiete Minses - O.B. 1764.  

Tiete Tabes - O.B. 1750, 1751.  

Tjeert Freeriks - N.B. 1779, 1780, 1782.  

Tjitske Hendriks - O.B. 1776.  

Tjitske Renses 6 O.B. 1836.  

Trijntje Pieters - N.B. 1799, 1802.  

Trijntje Ruurds 6 O.B. 1806. 

Ulbe van der Kooi  14 O.B. 1834, 1836. 

 15 O.B. 1835. 

Ulbe van Zenderen  9 O.B. 1822, 1823.  

Wed. Boon  D N.B. 1817.  

Welmoet Sijbrens - O.B. 1799, 1800.  

Willem Nammes [=Dijkman] wed. 7 O.B. 1833.  
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