
REDACTIONEEL 
 

Piet de Haan (  
 
In een tijd waarin we binnen enkele minuten alle nieuwtjes komen te weten 
van waar ook ter wereld is het onvoorstelbaar dat onze voorouders eigenlijk 
weinig wisten van wat er buiten hun leefwereld gebeurde. Maar of het nu 
op wereld - of dorpsniveau gebeurd, de strekking blijft vaak gelijk.  
Ook in dit, misschien wel het één van de meest gevarieerde Sneuper 
nummer, staan weer een aantal artikelen die een overeenkomst hebben 
met zaken waar men zich vandaag de dag druk over maakt. 
Schoolopleidingen en aantal schooluren zijn volop in het nieuws, master 
Tolsma schrijft over stichting van de school van Moddergat. De huidige 
economische crisis heeft raakvlakken met de artikelen over de kerkvoogdij 
en armvoogdij van Eimert Smits en Lieuwe Jagersma. Het medium 
Jomanda met zalen vol mensen en een rechtzaak is ook niet echt iets 
nieuws want ook bij het ‘boerke fan de Geast’ waren er al busladingen vol 
mensen en de rechter. Wildeboer beschrijft de lotgevallen van deze 
wonderdokter Jan Monsma uit Rinsumageest.  
Een beetje klompenliefhebber in noordoost Fryslân verwend z’n voeten met 
‘scherjontsjes’ van de klompenmaker Scherjon. In dit nummer de oor-
sprong van deze familie(naam). 
U krijgt ook allemaal de groeten. Kor Postma vertelt voor de 6e keer alweer 
in ‘Groe-ten uit Amerika’ over de lotge-vallen van de emigranten en wat de 
komen-de vakantie periode betreft: neem De Sneuper ter hand en doe zoals 
de Friezen in het Duitse Saterland zeggen: ‘Sät di deel’. Vrij vertaald: ga 
zitten en ontspan je. 
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BESTUURLIJK 
 
Henk Aartsma (  
 
Tijdens de jaarvergadering van onze Historische Vereniging, die op 18 april 
in Veenwouden werd gehouden, gaven de 49 aanwezige leden hun fiat aan 
bestuur en redactie om met een goed plan met betrekking tot een vervolg 
op de succesvolle uitgave van ‘Op de Praatstoel’ te komen.  
Dorpsbelangen, de regionale pers en andere historische verenigingen uit de 
regio zijn inmiddels over het initiatief schriftelijk of via de email benaderd. 
Ook op sneuperdokkum.blogspot.com werd een oproep geplaatst. Het gaat 
om personen met oude en verdwenen beroepen, wiens bijzondere verhalen 
dienen te worden bewaard en bij voorkeur in boekvorm moeten worden 
vastgelegd.  
Weet u zelf personen in de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwer-
deradiel of Kollumerland met een bijzonder verhaal of met een oud en nu 
verdwenen beroep bijv. bolkoerrinster, voerman, vroedvrouw etc. dan kunt 
u dat doorgeven aan redactielid Reinder Tolsma, email  
 
 
Het bestuur wenst u in ieder geval een mooie vakantie toe. Het sneupen zal 
waarschijnlijk wat op een laag pitje komen te staan maar het lezen van een 
goed historisch boek is ook aanbevelenswaardig. 
 
 

LEDEN  EN  HUN  ONDERWERPEN 
Een van de doelstellingen van onze historische vereniging is het 
bewerkstelligen van contact tussen de leden van de vereniging: zo kan men 
elkaar helpen en onnodig dubbel onderzoek vermijden. Daartoe werd er 
bijvoorbeeld in 2000 en 2002 een “Onderwerp van Onderzoek” uitgegeven 
waarin alle leden werden opgenomen en de onderwerpen waaraan gewerkt 
werd, voor zover bekend bij de redactie. Dit najaar wil de redactie graag 
een herziening van dit boekwerkje uitgeven met: ledennaam en nummer, 
emailadres en onderwerp van onderzoek. Daarvoor hebben we de hulp van 
onze leden nodig. We vragen u: 
* uw onderwerp(en) van onderzoek op te geven 
* uw emailadres door te geven 
* indien bezwaar tegen vermelding van emailadres: doorgeven! 
* graag ideeën doorgeven voor artikelen en/of rubrieken voor De 
Sneuper 

REACTIES VIA: 
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GROETEN UIT AMERIKA (6) 
 

Kor Postma (  
 
In het zesde deel volgen we de familie Ds. Hendrik Pieters Scholte. 
 
Wie was deze man, wat waren zijn motieven en opvattingen. In het zesde 
deel een korte biografie van deze bijzondere man waarmee vele Friezen uit 
Dantumadeel de oversteek naar Amerika maakten. 
Hendrik Pieters Scholte wordt geboren op 25 augustus 1805 aan de 
Lauriergracht te Amsterdam. Hij werd in de Hersteld Evangelisch Lutherse 
Gemeente gedoopt. Zijn familie werkte in de suikerindustrie. Zijn vader 
had een fabriek voor suiker-kisten. 
Hij treedt in het huwelijk op 20 december 1832 met Sara Maria Brandt. 
Sara Maria Brandt werd geboren te Amsterdam op 17 januari 1806 als 
dochter van Jan Daniel Brandt en Sara Koopman. Uit dit huwelijk worden 
vijf dochters geboren waarvan er twee op jonge leeftijd overlijden:  
Sara Johanna geboren te Doeveren (Noord-Brabant) op 9-11-1833. 
Maria geboren en overleden te Amsterdam. Hendrik Pieters Scholte 
Sara Maria geboren en overleden te Amsterdam. 
Sara Maria geboren te Utrecht op 6 juni 1839. 
Sara Johanna Suzanne geboren op 3 juni 1842 eveneens te Utrecht. 
Anderhalf jaar na de geboorte van de jongste dochter overlijdt Sara Maria 
Brandt op 23 januari 1844 te Utrecht. 
Het verdriet is ook zeker Hendrik Pieters Scholte niet bespaard gebleven. 
Toch is er weer een lichtpuntje wanneer hij op 13 juni 1845 voor de tweede 
keer in het huwelijk treedt met Mareah Henrietta Elizabeth Kranz (Maria 
Hendrika Elisabeth Krantz). Mareah was geboren op 26 maart 1820 te 
Maastricht en dochter van de welgestelde familie Johannes Justus Krantz 
en Maria Theodora Christoffels. 
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Ze kon heel goed zingen en was heel knap. Ze had zelfs twee jaar in Parijs 
gewoond en in grote welvaart geleefd. Uit dit huwelijk wordt een zoon 
geboren, die helaas maar drie dagen heeft geleefd. 
Vrij kort na de geboorte en het overlijden van deze zoon vertrekken 
Hendrik Pieters Scholte en zijn tweede vrouw Mareah Kranz met de drie 
dochters uit zijn eerste huwelijk in 1847 naar de Verenigde Staten van 
Amerika. Hun reis start vanuit Liverpool met de stoomboot ”Sarah Sand” 
naar Boston (Massachusetts). 
Vervolgens gaan ze met hun vijven naar Albany in de staat New York. 
Hierna gaat Hendrik Pieters Scholte alleen naar Washington (Maryland) 
omdat er nog veel geregeld moet worden en vervolgens gaat hij naar 
Baltimore (Maryland) om de emigranten op te vangen die vanuit 
Rotterdam waren vertrokken. 
Mareah reist dan alleen met haar drie kinderen vanuit Albany door de staat 
Connecticut naar New York en gaat ter trein eveneens naar Baltimore. 
Daar wordt ze herenigd met haar man en de groep emigranten waaronder 
de vele genoemde Friezen uit de vorige delen. Met z’n allen vervolgen ze 
hun reis per trein via Pittsburg (Pennsylvania) naar de Ohio rivier. Daar 
stapte men over in kanaalboten en vervolgden ze hun weg door de staten 
Ohio, Indiana en Illinois. 
Deze kleine en veelal vuile boten waren overvol met passagiers en veelal 
ontbrak de ruimte om liggend te slapen. Dit kon alleen als het schip 
aanlegde. Twee weken duurde deze vermoeiende reis. Hierna kon men 
beslag leggen op een betere boot zodat het vervolg over de Mississippie 
rivier in Missouri naar St. Louis eveneens in Missouri een pleziertocht 
werd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mississippie kade St. Louis 
 

74 
 
 



Na een korte tussenstop in St. Louis verder over de Mississippie rivier naar 
het plaatsje Keokuk in de staat Iowa. In Keokuk schaften de meeste 
emigranten een eigen vervoersmiddel aan voor de laatste mijlen van de 
tocht. De één kocht een paard en een kar, de ander kocht een span ossen 
om zijn bezittingen te vervoeren. Scholte huurde een koets. Het was geen 
gemakkelijke tocht. In de prairie werd hun weg vaak doorkruist door 
riviertjes en beekjes zonder bruggen. Gelukkig was het schitterend weer 
tijdens deze laatste mijlen van de tocht. Tegen de avond van de vijfde dag 
na Keokuk kwamen ze bij een kleine blokhut. Vlak daarbij stond een paal. 
Daarop stond geschreven: PELLA. 
´Maar dominee, waar is Pella?´ vroeg Mareah. 
”O kind, wij gaan een prachtig Pella bouwen!” zei Scholte tegen zijn vrouw. 
Maar Mareah was er dagenlang kapot van. Was dit nu waar ze moest gaan 
wonen, zij die een luxueus leventje gewend was? 
Scholte werd voor het feit gesteld dat zijn vrouw absoluut ongeschikt was 
voor het pioniersleven. Scholte begreep dat hij nu altijd klaar moest zijn om 
haar te helpen. Aan de ene kant de blijdschap van Scholte eindelijk zijn 
levensdroom in vervulling te zien gaan, en anderzijds zijn huilende vrouw, 
die weer naar Nederland terug wil: wat een tegenstelling komt hier 
openbaar. 
Voor het vertrek uit St. Louis had Scholte opdracht gegeven aan enige 
Amerikanen om vijftig blokhutten te bouwen.             Mareah Henrietta 
Elizabeth Kranz 
Toen ze allen aankwamen was 
er nog geen enkel blokhuis klaar. Gelukkig lag er voldoende hout gereed 
zodat de emigranten hiermee zelf aan de slag moesten. In april 1848 kwam 
het grote, nieuwe huis van de familie Scholte gereed. Tijdens het uitpakken 
van de vele kisten met goederen bleek het Delftse servies een ruïne aan 
gebroken borden en schalen. Hiermee werd later een schervenpad 
aangelegd in de tuin. Wonder boven wonder waren de boeken geheel 
ongeschonden overgekomen. Scholte liet een grote tuin aanleggen; er was 
immers genoeg ruimte. 
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Er werden honderden bomen geplant en een hele wijngaard aangelegd. Het 
gezin Scholte werd verblijd met de geboorte van nog eens acht kinderen 
waarvan er slechts drie meer dan de kinderleeftijd behaalden. 
Henry Peter Scholte werd geboren op 30 november 1848 te Pella. 
Jan Willem David (David genoemd) Scholte werd geboren in 1852 te Pella. 
Theodora Maria Johanna Scholte werd geboren op 23-11-1858 te Pella. 
Hendrik Jan Justus Scholte werd geboren in oktober 1862 eveneens te 
Pella maar overleed al op zeer jonge leeftijd. 
Hendrik Jan Justus is de enige waarvan de naam bekend is van de vijf jong 
overleden kinderen van Ds. Hendrik Pieters Scholte en Mareah Kranz. 
De afgescheiden predikant bleek een alleskunner en hield zich met vele 
zaken bezig. Zo was hij herenboer, eigenaar van zaagmolens, steengroeven 
en kalkovens, landagent, bankier, notaris, advocaat, uitgever en eigenaar 
en redacteur van een weekblad/krant: ”De Pella Gazette”. 
Hij schreef alle hoofdartikelen en besliste in de krant de vraagstukken voor 
stad en land. Ook werd hij schoolopziener en postmeester. 
Hij bezat ook een agentschap voor een levensverzekeringsmaatschappij, 
waar niet iedereen het mee eens was, omdat er velen tegen verzekeringen 
waren. 
Hoe anders was het leven van zijn vrouw Mareah! Zij leidde een 
onbekommerd leventje en liet zich weinig buitenshuis zien. Ze volgde elke 
nieuwe mode trend, zoals b.v. de hoepelrok. (ze had dan ook de meest 
omvangrijke collectie van heel Pella). Ze kreeg elke dag ontbijt op bed en 
daarna was ze tot het middaguur bezet om zo mooi mogelijk voor de dag te 
komen. 
En hoe vergaat het de drie dochters uit het eerste huwelijk van Ds. Scholte? 
Sara Johanna Scholte huwt te Pella op 24 februari 1853 met Benjamin 
Franklin Keables, zoon van Michael Keables en Nancy Bromley. 
Hij werd geboren op 30-11-1828 te Elba, Genesee County, New York. 
Het gezin Michael Keables kwam in 1852 naar Pella. 
Het gezin van Benjamin Franklin Keables en Sara Johanna Scholte laat vijf 
kinderen na. 
Benjamin Franklin Keables overlijdt op 08 mei 1911 te Pella en zijn vrouw 
Sara Johanna Scholte overlijdt op 18 oktober 1914 eveneens te Pella. 
       Sara Johanna Suzanne Scholte 
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Sara Maria Scholte huwt te Pella op 01 december 1864 met Pierre Henri 
Bousquet, zoon van Abraham Everardus Dudok Bousquet en Henriette 
Marthe Chabot. Hij werd geboren op 23 december 1835 te Zalt Bommel. 
Het gezin A. E. Dudok Bousquet kwam in 1849 naar Pella. Het gezin van 
Pierre Henri Bousquet en Sara Maria Scholte laat 2 kinderen na. Anna 
Caroline en Sara Maria. Sara Maria Scholte overlijdt op al op 14 januari 
1876 te Pella en haar man Pierre Henri Bousquet overlijdt op 14 februari 
1908 eveneens te Pella. Ze worden begraven op de North Cemetery, Pella, 
Iowa. 
Sara Johanna Suzanne Scholte huwt te Pella op 30 april 1864 met John 
(Jan) Nollen, zoon van Hendricus Nollen en Mrs. H. Nollen. Hij werd 
geboren in 1828 te Didam (Gelderland) Nederland. Het gezin Hendricus 
Nollen kwam in 1854 naar Pella. Het gezin John Nollen en Sara Johanna 
Suzanne Scholte laat 5 kinderen na. Henry, John, Sara, Gerard en Hanna. 
John Nollen overlijdt op 31 mei 1914 te Pelle en zijn vrouw Sara Johanna 
Suzanne Scholte overlijdt in 1928 in Des Moines. Ze liggen begraven op de 
Oakwood Cemetery, Marion County, Iowa.  
Over de andere drie kinderen van Ds. Scholte is het volgende bekend. 
Henry Peter trouwde op 30 oktober 1878 te Pella met Leonora Rose 
Keables, dochter van Henry Erastus Keables en Harriet N. Rose. Zij was 
geboren te Michigan op 27 maart 1860. Het gezin laat drie kinderen na 
allen geboren te Pella. 
Elizabeth geboren 22 september 1879 
Henry Paul geboren 05 november 1882 en overleden in 1950. 
Robert Pierre geboren 29 januari 1892 en overleden in 1957. 
Henry Peter overleed op 26 oktober 1918 en zijn vrouw Leonora Rose 
overleed in 1943. 
Jan Willem David trouwde met Maria Paige, waar en wanneer is onbekend. 
Het echtpaar bleef kinderloos. Jan Willem David overleed in 1920 en 
wanneer Maria overleed is tot op het heden onbekend. 
Theodora Maria Johanna overleed op de jonge leeftijd van 11 jaar op 22 
mei 1870. 
 
In de zomer van 1868 werd Ds. Hendrik Pieter Scholte ziek en op de warme 
namiddag van 25 augustus stierf hij, 21 jaar na zijn komst in Pella. Bij zijn 
heengaan zong hij: Gelooft zij God met diepst ontzag…. 
Zijn lijfspreuk door de jaren heen was ”In Deo Spes Nostra et Refugium” 
(In God is onze hoop en toevlucht). Ds. Scholte werd 62 jaar. 
Na het overlijden van haar eerste man huwde Mareah voor de tweede keer 
met Robert Beard op 02 juli 1870. 
Uit dit huwelijk worden geen kinderen geboren. 
In september 1892 overleed Mareah Kranz op de leeftijd van 72 jaar. 
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Bij haar sterven zei ze: ”Ik sterf als een vreemdelinge in een vreemd land”. 
Ds. Henry Peter Scholte en zijn 1e vrouw Mareah Kranz zijn begraven op de 
Oakwood Cemetery.  
Hun enorme gedenksteen is op deze grote begraafplaats bijna niet te 
missen en is voor velen een geliefd foto object. 
De veel jongere Robert Beard, die geboren was op 4 oktober 1846 te Detroit 
in de staat Michigan, overleed op 31 oktober 1920 in het Mercy Hospital in 
Des Moines. Hij trouwde na het overlijden van Mareah met Kate Frances 
Keables. 
 
Hendrik Pieters Scholte en de Afscheiding 
Henry Peter was een geboren redenaar en startte een studie letteren. Op 22 
jarige leeftijd verloor hij in korte tijd zijn vader, moeder en enigste broer. 
Nu was hij een serieuze en rijke jongeman, geheel vrij om zijn leven in te 
delen zoals hij dat wenste. Hij verkocht de fabriek van zijn vader en ging in 
1829 theologie studeren in Leiden. Zijn maaltijden gebruikte hij in een 
historische herberg, waar hij allerlei studententypen ontmoette. Eén van de 
onderwerpen dat het meest ter tafel kwam bij de theologische studenten, 
was de vraag of er een mogelijkheid bestond om de kerk en de staat te 
scheiden. De theologie studenten richtten een club op, die zij de ”Scholte 
Club” noemden. Bekende namen binnen deze Club waren Anthony 
Brummelkamp, Simon van Velzen, Georg Frans Gezelle Meerburg, en 
Albertus Christiaan van Raalte. (In het laatste deel van deze serie komen 
we op al deze beroemde afgescheiden predikanten terug.) 
Veel discussie was er over de vraag of het goed was dat de Staat de Kerk 
regeerde. In die tijd was alle kerkbezit eigendom van de Kroon. In 1832 
werd Scholte predikant in Doeveren, Gansoijen en Genderen. Hij was een 
geliefd predikant en preekte uit het hoofd. Hij weigerde gezangen te laten 
zingen en ook de beruchte avondmaalsvragen liet hij achterwege. 
Problemen kwamen er toen hij een reis maakte naar Ulrum, waar Ds. 
Hendrik de Cock was afgezet door het provinciaal kerkbestuur wegens zijn 
ongehoorzaamheid aan de geldende kerkelijke regels. Dat was de lont in 
het kruidvat. 
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Ds. Hendrik de Cock tekende met een deel van zijn gemeente de ”akte van 
afscheiding en wederkering”.  
Scholte was er de man niet naar om alle kerkelijke instanties te 
doorworstelen en de kerk van binnen te reformeren. Hij nam met zijn 
gemeente eveneens het besluit tot afscheiding en door het hele land werd 
dit voorbeeld gevolgd. 
Uit de Hervormde Kerk stichtte men de Christelijk Afgescheiden Kerk. 
De Afscheiding van 1834 was daarmee een feit en de Club van Scholte kreeg 
te maken met vervolging, inkwartiering, mishandeling, vele boetes en 
gevangenisstraf. De Afscheiding van 1834 werd door de overheid niet 
geaccepteerd. Vrijheid van godsdienstoefening werd aan bestaande, maar 
niet aan nieuwe kerken toegestaan. 
Een jaar na het eerste begin van de Afscheiding werd door Scholte te 
Amsterdam een Afgescheiden Gemeente gesticht. Kort daarna ontstonden 
er vele afgescheiden kerken. Maar ook binnen de afgescheiden kerken ging 
niet alles zoals het zou moeten. Er kwam broedertwist. Zo werd Scholte 
zelfs geschorst en afgezet door de afgescheiden synode. Niet omdat hij iets 
tegen Gods Woord had gedaan maar enkel alleen om de kerkorde. Dit 
krenkte hem behoorlijk. 
Mede door alle gevaren rondom de vrijheid van godsdienstuitoefening en 
zijn schorsing rees het idee bij Ds. Scholte om als kolonie ergens anders 
heen te gaan waar hij vrij zou kunnen preken. Zuid-Amerika en Oost-Indië 
vielen af omdat de regeringen hem geen vrijheid van godsdienst en 
onderwijs zouden kunnen beloven. In augustus van 1846 werd door Ds. 
Scholte de Christelijke Vereniging tot bevordering der Landverhuizing 
opgericht. Hierbij speelden naast de kerkelijke moeiten ook de armoede in 
Nederland mee als gevolg van de oorlog met België, de aardappelziekte, de 
bittere werkeloosheid en de geldschaarste. In Nederland werd veel gespot 
met de afgescheidenen. Redenen voor een aantal Friezen om samen met 
Ds. Scholte in 1847 de oversteek naar Amerika te maken en daar een nieuw 
leven op te bouwen. Hiermee ging een fel gekoesterde wens van deze 
eigenzinnige predikant in vervulling.      
 Scholte´s Kerk 
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In 1855 liet Ds. Scholte uit eigen middelen een eigen nieuwe kerk bouwen 
in Pella alwaar hij tot zijn dood bleef preken. Scholte´s kerkopvattingen 
werden hierin duidelijk naar voren gebracht:  
Elke rustdag vierde men het avondmaal. Alleen ´s middags preekte Scholte 
(zeer lang) met lange toepassingen. Scholte legde sterk de nadruk op het 
ambt aller gelovigen. 
Er werden geen catechisaties gegeven. Er werden geen christelijke scholen 
opgericht. Scholte hield zich niet bezig met zending. Stellingen die in het 
begin werden gewaardeerd maar later werden verworpen. Hij klaagde aan 
het eind van zijn leven dan ook vaak over het weinige kerkbezoek. Berouw 
heeft hij nooit gehad over de Afscheiding van 1834. 
Naast Ds. Henry Peter Scholte vertrokken ook Ds. Albertus Christiaan van 
Raalte, Ds. Marten Annes Ypma, Ds. Seine Bolks, Ds. Cornelis van der 
Meulen, en vele andere predikanten met groepen landverhuizers naar 
Amerika. 
 
Niet alleen in de staat Iowa werden Nederlandse koloniën gesticht maar 
ook in de staten Michigan, Wisconsin, Illinois, Minnesota, New York, New 
Jersey, Indiana en Noord en Zuid Dakota. 
Als herinnering aan Ds. Henry Peter Scholte, de grondlegger van de stad 
Pella, is zijn huis (gebouwd in 1848) nu voor vele vakantiegangers een 
bezienswaardigheid ge-worden. 
 

       Scholte’s studeerkamer, bewaard gebleven in het Scholtehouse 
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Ook groepsexcursies naar deze trekpleister genieten grote belang-stelling. 
Alles is zoveel mogelijk in originele staat gebleven, zoals de eetkamer, 
slaapkamer, werkkamer en de bibliotheek. 
De enorme tuinen rondom het huis met de vele paden en bloembedden zijn 
een ware belevenis voor iedere natuurliefhebber. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Heeft u naar aanleiding van dit verhaal aanvullingen of verbeteringen dan 
hoor ik dat graag. Mede dank zij de medewerking van onderstaande 
personen is dit artikel tot stand gekomen: Wilma Vande Berg (USA), Rob 
Sloat (USA), Linda Ziemann (USA) 
 
 
 

REACTIE DE SNEUPER NUMMER 90 
Beste mensen. Allereerst gefeliciteerd met jullie 20 jarig bestaan en de in 
mijn ogen zeer geslaagde extra uitgave. Geheel gewijd aan de vlasteelt en 
verwerking, die ik met meer dan gewone aandacht heb gelezen. U en de 
heer Herrema zullen dat kunnen begrijpen. Mijn voorouders (land-
arbeiders) wonen rond 1770 in Marrum, Ferwerderadeel. 
Bij de naamsaanname neemt Abe Heins, de naam Hijma aan, maar zijn 
zonen Jan Abes (38) en Hein Abes (36), de naam Vlastra. 
Helaas voor mij is Jan schipper en woont op Schiermonnikoog, maar 
bewijs van zijn naam is al te vinden in een notariële acte van juni 1811. 
Hein, mijn directe voorvader, woont dan in Leeuwarden, later zal hij 
molenaar worden op de molen de Hoop te Leeuwarden. 
Hiermee zijn mijn inziens nog twee verwijzingen naar de vlasbouw voor het 
overzicht op bladzijde 35 van deze unieke uitgave, waarvoor nogmaals mijn 
dank. Met vriendelijke groet, Luut Vlastra, IJsselstroom 183, 2721 AZ 
Zoetermeer, Medewerker Historisch Genootschap Oud Soetermeer. 
Webside: www.oudsoetermeer.nl 
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MIJN FAVORIETE VOOROUDER 
 
Scherjon: Friese klompen van Frans komaf 
 

Johannes Jenze Luhoff, Drachten 
 

 
De naam is bijna synoniem voor de beroemde Friese 
klomp. En ook het fierljeppen heeft dankzij deze 
familie een grote sprong voorwaarts gemaakt. Toch 
is hun verbijsterende familiegeschiedenis bepaald 
geen Friese historie; pas rond 1870 zal de eerste 
Scherjon acte de présence geven in onze contreien. 
Het is een nieuw begin voor deze familie, sinds 
mensenheugenis op drift, die in kwalijk anderhalve 
eeuw uitgroeit tot ambassadeur van Friese folklore.  
 
Hoe het begint… 
De wortelen van de familie Scherjon liggen in Picardië, een streek ten 
noordoosten van Normandië. De naam Scherjon is afgeleid van het 
oudpicardische Secourjon, dat zoveel als wintergerst betekent. Wanneer de 
familie exact noordwaarts trekt, is niet bekend; de oudste gegevens over de 
familie voeren ons naar het 17de eeuwse Leiden. Dat is geen toeval; vanaf 
het Leids ontzet van 1577 wordt de stad overspoeld door vluchtelingen uit 
de calvinistische broeinesten in Vlaanderen en Noord Frankrijk. Ze zijn in 
goed gezelschap, want vanuit Engeland arriveren de Pilgrim fathers, 
waaronder voorouders van Bush en Obama.  
Aanvankelijk geeft deze massale immigratie een forse impuls aan de 
bedrijvigheid in de stad, maar nog geen eeuw later geraakt Leiden in een 
langdurige neerwaartse spiraal. Zijn er in 1670 zo´n 55.000 Leidenaren, in 
1800 zijn er nog geen 30.000 over. Van de dan nog actieve textielarbeiders 
(waaronder de familie Scherjon), is 70% afhankelijk van de armenzorg… 
 
Generatie 1 
Jacob Schurjon, geboren rond 1630, krijgt rond 1655 een zoon Claes. 
Generatie 2 
Claes Jacobsz Schurjon, droogscheerder te Leyden, trouwt op 9 november 
1681 met Anne Jeanne Kainbourg. Zij krijgen 4 kinderen, waaronder zoon 
Jacobus. 
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Generatie 3 
Jacobus Schorjon (Leiden, 7 januari 1692) trouwt met Katharina Delse. Zij 
krijgen 5 kinderen, waaronder zoon Klaas. 
 
Generatie 4 
Klaas Schorjon (Leiden, 26 oktober 1724) trouwt op 16 oktober 1744 met 
Aaltje IJzer. Zij krijgen 5 kinderen, waaronder zoon Jacobus Dirk.  
 
Generatie 5 
Jacobus Dirk Scherjon (Leiden, 23 maart 1747 – november 1807) trouwt op 
26 april 1776 met Maria de Graaf. Zij krijgen 5 kinderen, waaronder zoon 
Jacobus Dirk, 
 
Generatie 6 
Jacobus Dirk Scherjon (Leiden, 29 juli 1787 – 30 april 1867), lakenwever, 
trouwt op 5 augustus 1809 met Alida de Geest. Zij krijgen 10 kinderen, 
waaronder zoon Johannes Jacobus. 
 
Generatie 7 
Johannes Jacobus Scherjon (Leiden 8 mei 1811 - 14 juli 1858), trouwt op 21 
maart 1833 te Leiden met Maria Molenaar. Zij krijgen 9 kinderen, 
waaronder Jacobus Willem. 
 
Bij zijn huwelijk is Johannes 21 jaar oud en wordt hij omschreven als 
gepensioneerd militair.  
Dit 19deeeuwse prépensioen heeft niets te maken met spaarzaamheid, maar 
is het gevolg van de verwondingen die hij als fuselier van de 17de afdeling 
infanterie oploopt tijdens zijn deelname aan de 10-daagse veldtocht tegen 
de Belgen in augustus 1831. Dit blijkt uit de onvolprezen website van wijlen 
de heer Paasman uit Burgum, die hem met vooruitziende blik schaart 
onder de Friese deelnemers aan deze oorlog. Fries is Johannes evenwel 
nooit geworden, maar hij is wél de eerste Scherjon die noordwaarts trekt. 
Vele oud-militairen worden namelijk geronseld voor gezagsfuncties bij de 
koloniën van Maatschappij van Weldadigheid, die rond die tijd uit de 
moerasgrond worden gestampt in het woeste niemandsland tussen 
Groningen, Friesland en Drenthe. Het is de bedoeling dat armlastigen, van 
heinde en verre afkomstig, in deze kolonies een extreme make-over krijgen 
tot zelfvoorzienende landbouwers. Al snel blijkt dat het niet zo eenvoudig is 
met deze veelal stadse lieden. Speciaal voor de onwelwillenden en 
onkundigen, aangevuld met ongetrouwde moeders, bedelaars, landlopers 
en een fiks aantal onfortuinlijken, verrijst in 1822 de Ommerschans, een 
gebouw van 100 bij 100 meter , twee bouwlagen hoog met blinde muren en  
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een gigantische middenplaats, waar een reusachtige hekwerk mannen van 
vrouwen scheidt, getrouwd of niet. In deze dwangkolonie leren de 
kolonisten onder strak regime een vak. Overdag zwoegen zij om in een 
schamel onderhoud te kunnen voorzien, ’s avonds worden zij bijeen-
gebracht zalen van zo´n 50 personen. In één van die dertig zalen gaat 
Johannes Scherjon ergens rond 1846 aan de slag als zaalopziener.  
Enige jaren daarvoor brengt student Jacob van Lennep een bezoek van 3,5 
uur aan de Ommerschans. ´Deze uren tel ik zeker onder de pijnlijkste die ik 
immer heb doorgebracht´, verzucht hij in zijn Dagboekbladen. Hij praat 
met zowel kolonisten als zaalopzieners, die naar hun tijd voor de 
internering terugverlangen als naar de vetpotten van Egypte. En niet 
zonder reden. Onder de bewoners, officieel ´voorwerpen´genoemd, zijn er 
vele die niet eens tot de bedelstaf behoren, maar toevallig op de verkeerde 
tijd en op de verkeerde plaats zijn. Van Lennep onderhoudt zich met 
enkelen van hen, bijvoorbeeld een jonge vrouw die wat geld brengt aan 
haar behoeftige zuster in Den Haag en tezamen met haar wordt opgepakt. 
Of een gewezen sergeant die zich vrijwillig opgeeft voor de vrije kolonie om 
landbouwer te worden, maar onder valse voorwendselen op de 
Ommerschans eindigt. Ook krijgt Van Lennep het verhaal te horen van een 
reiziger die toevallig in handen valt van een dronken schout, die hem als 
landloper aanbrengt bij de Ommerschans. Of een arbeider die zomaar 
opgepakt wordt, vrouw en kinderen in volsterkte onwetendheid 
achterlatend. Pijnlijk detail hierbij is de overheidspremie, te weten 40 
gulden voor iedereen die een bedelaar aanbrengt.  
Het reglement van de Ommerschans is weerzinwekkend. Een gezonde, 
hardwerkende kolonist kan 30 stuivers per week verdienen, waarvan hij 
direct 20 af moet staan ten behoeve van een karig middagmaal en het 
genummerde, rode uniform. De overige 10 stuivers worden uitbetaald in 
kaarten ter waarde van 2 stuivers, goed voor ontbijt en avondeten en alleen 
binnen de kolonie geldig. Wie méér werkt, bijvoorbeeld in de venen, kan 
van de extra verdiensten hooguit een derde inleggen in de spaarpot, die bij 
het bereiken van de somma van 25 gulden kán leiden tot invrijheidstelling. 
Maar dat geschiedt louter op basis van voordracht en niet op verdienste, 
bovendien heeft niemand inzicht in de administratie. En daarbij komt dan 
nog de grondregel van het instituut, die meedogenloos wordt nagestreefd: 
die niet werkt, zal niet eten. Al vanaf de eerste ziektedag wordt ingeteerd op 
de spaarpot. De gevolgen zijn rampzalig. Ter illustratie; van de 550 
kinderen die in 70 jaar op de Ommerschans worden geboren, liggen er 500 
begraven… 
Als Johannes Scherjon de Ommerschans betreedt, is hij hoofd van een 
gezin met 6 kinderen. Zijn zoon Jacobus Willem is dan een jaar of twaalf, 
een leeftijd die volgens het kampreglement hoog genoeg is om driekwart  
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van de voeding zelf te kunnen verdienen door aan de slag te gaan binnen 
een van de vakgebieden in de kolonie. Het zal ongeveer 1846 zijn als 
Jacobus Willem Scherjon zijn eerste klomp maakt.  
 
Generatie 8 
Jacobus Willem Scherjon (Leiden, 1834 – Dantumadeel 31 mei 1913), 
klompmaker, trouwt op 25 februari 1858 te Avereest met Maria Magdalena 
Margaretha de Bruin (’s Hertogenbosch 1837 – Dokkum, 18 juli 1918) 
 
Eind jaren vijftig wordt gaandeweg duidelijk dat de Ommerschans het niet 
gaat redden. In 1859 wordt het gesticht in zijn geheel door de regering 
overgenomen. Jacobus Willem en zijn vrouw blijven nog enkele jaren in het 
nabijgelegen Avereest wonen. Tussen januari 1868 en december 1870 
vertrekken zij met vier kinderen naar Dantumawoude. In totaal krijgen zij 
10 kinderen; de zonen Dirk, Johannes en Ferdinand zorgen vervolgens 
voor de verspreiding van de familienaam in Noordoost Friesland(1). En dat 
gaat snel, al in 1901 heeft Jacobus Willem drie pakesizzers met zijn naam. 
Bij de volkstelling in 1947 komt de naam Scherjon in Friesland 39 keer 
voor. Anno 2009 staan er in het telefoonboek 47 Scherjons vermeld, 
waarvan 22 in Friesland. In Leiden is nog één Scherjon te bereiken… 
 
Het nageslacht van Jacobus Scherjon en Maria de Bruin 
1. Theodorus Johannes (Avereest, 10-9-1857 – Ommen, 19-11- 1858) 
2. Derk (Avereest 1860 – 17 juli 1861)  
3. Dirk (Avereest 1862 – Dantumadeel 12 juli 1905) Huwt 7 november 1889 
te Dantumadeel met Antje Bijlstra (Murmerwoude, 24-11-1863 - 25 mei 
1901), dochter van Dirk Ebeles Bijlstra en Janke Harmens Haisma 

(1) Jacobus Johannes (9 maart 1890 – 8 juni 1891) 
(2) Jacobus (Murmerwoude, 8 maart 1892) Huwt 27 mei 1915 te 

Dantumadeel Tjitske van der Veen (Wouterwoude, 30-8-1889 – 6-11-1918), 
dochter van Jan Geerts van der Veen en Feikje Johannes Douma 

(3) Dirk (Dantumadeel, 29 april 1893 – 6 mei 1893) 
(4) Janke (Dantumadeel, 2 februari 1895 – 19 februari 1895) 
(5) Dirk (Dantumadeel, 17 januari 1896) 
(6) Johannes Marinus (Dantumadeel, 1 maart 1898) 

Moeder Antje overlijdt drie jaar later, 37 jaar oud. Vader Dirk laat nog geen 
4 jaar later het leven, 43 jaar oud, nalatende 3 kinderen. De oudste is 13, de 
jongste 7.  
3. Maria Theodora (Avereest 1863), huwt Pieter Johannes Luehof van 
Rinsumageest 
4. Frederika Wilhelmina (Avereerst ca. 1865), huwt Geert Bokkema van 
Dokkum 
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5. Johannes Marinus (Avereest, 19-1-1868 – Driesum, 24 januari 1952) 
Huwt 17 mei 1894 te Dantumadeel Marijke Boonstra (Murmerwoude, 17 
maart 1871) dochter van Eelke Ruurds Boonstra en Grietje Malda 

(1) Grietje (Driesum, 6 maart 1895 – 11 november 1902) 
(2) Maria Magdalena Margaretha (Driesum, 7 oktober 1896) 
(3) Jacobus (Driesum, 16 maart 1899 – 2 juni 1980)  

Huwt 4-9-1919 te Dantumadeel Wipkje Hendrika Blumers (Akkerwoude, 
17-11-1900 - Leeuwarden, 6-3-1928) dochter van Sipke Blumers en Hiltje 
Broersma 

(4) Eelke (Driesum, 26 december 1901 – 18 mei 1955) 
Huwt 4 mei 1922 te Achtkarspelen Doetje van der Veen uit Augustinusga, 
dochter van Andries van der Veen en Froukje van der Meer. 
6. Ferdinand (Dantumawoude 14 december 1870 – 29 november 1947 
Murmerwoude). Huwt 12 mei 1894 te Dantumadeel Joukje Vriesema 
(Dantumawoude, 5 juni 1871 – 27 juli 1900), dochter van Fokke Martens 
Vriesema en Dieuwke Jans Heikamp. Hertrouwt 23 mei 1901 te 
Dantumadeel met Jitske Wijnsma (Dantumawoude, 19 november 1879), 
dochter van Hylke Gerrits Wijnsma en Jaartje Kornelis Vrieswijk 

(1) Dieuwke (Dantumadeel, 7 januari 1895) 
(2) Maria (Dantumadeel, 21 december 1896) 
(3) Jacobus (Akkerwoude, 1 juli 1900 – 14 mei 1968) 

Trouwt 26 mei 1921 te Dantumadeel met Froukje Kobes, dochter van Jan 
Kobes en Aafke Visser. (Froukje hertrouwt later met Johannes Pieters 
Luhof van Rinsumageest)  

(4) Dirk (Dantumadeel, 1911 – 14 maart 1919) 
(5) Johannes (Dantumadeel april 1916 – 28 februari 1917)  
(6) Trijntje (Dantumadeel, mei 1916 – 17 juni 1917) 

7. Aaltje (Dantumawoude, 28 januari 1873), huwt Jan de Leeuw uit 
Oostdongeradeel 
8. Johanna (Dantumawoude, 18 januari 1875), huwt Abraham van der 
Werf van Burgum 
9. Pietje (Dantumawoude, 6 maart 1878), huwt Willem Miedema van 
Akkerwoude 
10. Jacobus (Dantumawoude, 21 mei 1880 - 27 januari 1881, 8 maanden 
oud) 
 
Literatuur en bronnen: 
Debrabandere, F. (1995). Adaptatie van gemigreerde familienamen. In: 
HCTD 67, p 102. 
Hoogdalem, Herbert van, Noordam, Dirk Jaap & Wiel, Kees van der 
(2005). Schering en Inslag. Leiden, Stichting Het Leids Wevershuis. Te 
bevragen bij www.wevershuis.nl. 
 
 

86 
 
 



Lennep, Jacob van (1823). De Ommerschans. Uit: ´Dagboekbladen´. In: 
Het Boek van de arbeid (1957) Amsterdam, n.v. De Arbeiderspers. 
Stern, J. (2004). De Ommerschans, een verschanste geschiedenis, van 
Bommen Berend tot syfopaat. Ommerschans, Vereniging De Ommer-
schans (derde herziene druk). Te bevragen bij www.deommerschans.nl. 
Drents Archief (www.drentsarchief.org): geboorte-, huwelijks- en over-
lijdensakten 1811-1952. 
Historisch centrum Overijssel (www.historischcentrumoverijssel): 
geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten 1811-1952. 
Nationaal Telefoonboek (www.nationaletelefoongids.nl) 
Nederlands Repertorium van Familienamen (www.meertens.knaw.nl) 
Tresoar Leeuwarden (www.tresoar.nl): geboorte-, huwelijks- en over-
lijdensakten 1811-1942. 
Regionaal archief Leiden (www.leidenarchief.nl): Doop-, Trouw- en 
Begraafboeken Leiden: Dopen Rooms-Katholiek, Huwelijken Rooms-
Katholiek 1642 – 1811, Huwelijken Schepenen 1592 – 1811, Ondertrouw 
Nederduits Hervormd 1575 – 1712. Burgerlijke stand Leiden: geboorte-, 
huwelijks- en overlijdensakten 1811-1863. 
 
1. Jacobus Willem heeft nog een jongere broer Daniël Scherjon die ook naar 
Friesland komt. Hij verhuist later naar Utrecht. Bij mijn weten heeft hij 
geen genealogische sporen nagelaten in Friesland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1995, 1996, 1998, 2002 en 2004 is het Eelke Scherjon gelukt de 
felbegeerde zilveren klomp te winnen. 
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TIETE TABES, POTSCHIPPER UIT WIERUM 
 

A.K. van der Glas [  
 

Op 18 mei1749 trouwde te Holwerd de ongeveer 26 jarige Tiete Tabes met 
Meinou Ruurds. Hij kwam van Wetzens en zij van Holwerd. Meinou was 
een dochter van de timmerman Ruurd Hoppes (ged. Blija 12.11.1693) en 
van Sibbeltje Tjeerds uit Bornwird. Meinou was daar op 30.12.1725 
gedoopt. 
 

Tiete Tabes was potschipper van beroep en had met zijn schip een 
drijvende winkel in potten, pannen, steengoed en allerlei huishoudelijke 
artikelen. Het was behalve winkelhandel ook ruilhandel(ruilebuiten). Zijn 
klantenkring was te vinden rond Blija, Bornwird en Ternaard. Na 1752 
werd Wierum de thuishaven. Zijn potschip zal wel gelegen hebben bij de 
losplaats/haven van Wierum, aan het eind van de Wierumervaart.  
Op die plek lag in 1832 het potschip van Tjeerd Jans van der Zee(1757-
1832). In de Leeuwarder Courant was op 12 juni de veiling van het schip, 
compleet met inventaris, aangekondigd. Tjeerd Jans was na zijn 1e huwelijk 
getrouwd met Aaltje Cornelis, de weduwe van de potschipper Berend Tietes 
Bosgra (1756-1813) uit Ternaard. 
Veel potschepen waren in die tijd zo’n 40 voet lang (12 meter) en hadden 
een draagvermogen van ongeveer 15 ton. Een potschip is niet een bepaald  
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scheepstype. De naam zegt meer iets over de functie van het schip,dan over 
de vorm(een tjalk of snikke). Potschepen werden ook gebruikt, of geschikt 
gemaakt, voor het vervoer van o.a.: graan, matten, turf en aardappelen. Het 
ruim was ingericht als winkel/magazijn en wat hoger opgebouwd. In plaats 
van een luikenkap had een potschip een rechthoekige opbouw, vanuit de 
zijden opgetrokken, over de hele breedte van het schip.Er waren dus geen 
gangboorden.Bij potschepen uit de 19e begin 20e eeuw zaten aan elke kant 
van de opbouw drie rechthoekige ramen, een voor het zwaard en twee 
erachter. Op het dak, waar ook handelswaar kon worden uitgestald, bevond 
zich een lange koekoek(lichtkap) waardoor licht naar binnen viel. 
In de achttiende eeuw zag het er misschien allemaal wat primitiever uit. De 
schipper woonde met zijn gezin in het achterschip onder een paviljoen. De 
patrijspoorten in het achterschip hadden de bijzonderheid dat zij in de 
berghouten gebouwd waren. De tuigage bestond uit grootzeil en fok. 
De potschipper reisde volgens een vaste route de dorpen af. Dit gebeurde 
enkele keren per jaar. In elk dorp bleef het potschip een paar dagen liggen. 
Soms verkocht de schipper aan de deur: met manden aan een juk of met 
een handkar werd de koopwaar “uitgevent”. 
Een potschip werd ook wel een schuiteschip (zuitelschip, suitelschip) 
genoemd. Het Friese woord voor venten is sutelje. 
Het werk van een potschipper(en zijn gezin!) was zwaar. Vaak moest het 
schip getrokken worden met de jaaglijn. Met het trekzeel (Fr. beage) voor 
de borst zwoegde een gezinslid om de kostbare vracht bij het volgende dorp 
te krijgen. 
Wierum was in de tijd van Tiete Tabes een echt visserdorp. Volgens de 
quotisatiecohieren uit 1749 woonden er 41 vissers. Dat was 62% van de  
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beroepsbevolking. In “Tegenwoordige staat van Friesland” 1786, lezen wij 
in deel 2 op blz.203:” Wierum, een oud dorp aan den zeedijk gelegen. De 
omtrek van dit dorp is niet zeer groot,en bevat alleen 14 stemdragende 
plaatsen; doch de Kerkbuurt is van maatige uitgestrektheid, en in dezelve 
woonen veele visschers. Thans loopt van dit dorp naar Ternaard eene 
Vaart,en dus kan men nu van hetzelve langs veel korter weg te Leeuwarden 
komen dan weleer, toen men alleen langs de Paezens vaaren kon.”  
 
Tiete en Meinou kregen vijf 
kinderen : 
1-Tabe 
2-Sibbeltje 
3-Ruurd 
4-Klaas 
5-Pieter 
 
Tabe (ged. Brantgum 05.03. 
1752). Hij trouwde op 14.03. 
1773 te Wierum met Trijntje 
Boers. Ze kwamen beiden uit 
Blija. 
 
Sibbeltje (ged.Ternaard 
27.04.1755). Zij trouwde 1. met 
Pieter Broers op 16.08.1778 te 
Bornwird. Ze kwamen beiden 
uit Betterwird. 2. met Oebele Oenes Schilsma op 12.05.1805 te 
Rinsumageest, waar zij ook beiden vandaan kwamen. Oebele was geboren 
in Dokkum. Hij was mr.kleermaker. Sibbeltje heeft de achternaam Dijkstra 
aangenomen. Op 30.04.1829 overleed zij in Rinsumageest, 74 jaar, 
gehuwd, gealimenteerd. Bij de volkstelling van 1829 was Oebele Oenes 
inwonend op nummer 38, gealimenteerd. 
 
Ruurd (ged.Wierum 10.04.1757). Hij trouwde met Nieske Jans (van der 
Wal). Nieske was een dochter van Jan Hendriks en Aaltje Romkes en op 
28.10.1753 te Ferwerd gedoopt. Ruurd en Nieske trouwden op 24.10.1779 
in Rinsumageest. Het beroep van Ruurd was mr.verver-en glazenmaker. In 
1811 neemt Ruurd in Rinsumageest de achternaam Dijkstra aan,s amen 
met zijn zoon Jan. Bij de volkstelling van 1829 woonde Ruurd te 
Rinsumageest naast het Gasthuis op nummer 54: 
-Ruurd Tietes   72 jaar, verver 
-Nieske Jans     75 jaar 
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-(Hun dochter) Meino Ruurds 48 jaar, weduwe van Gelt Pieter Koopmans. 
-(Hun kleinzoon) Ruurd Teyes Beima, 20 jaar, verversknecht uit Ooster-
meer. Zijn vader Teye Eltes Beima (verver en glazenmaker te Oostermeer) 
was getrouwd met Aaltje Ruurds,een dochter van Ruurd en Nieske. 
Ruurd Tietes Dijkstra overleed op 07.10.1839 te Rinsumageest. 
 
Klaas (ged.Wierum 08.01.1764 ),waarschijnlijk overleden voor 1790.  
 
Pieter (ged.Wierum 12.03.1769). Hij was aanvankelijk potschipper (met 
zijn vader?) in Wierum en Ternaard. Na zijn huwelijk in 1790 verbleef hij 
als potschipper onder andere te Oudkerk (1790-1792), Munnekezijl (1795), 
Kommerzijl/Niehove (1797), Niezijl (1799), Rinsumageest (1801), Blija 
(1802), Lutjegast (1805). Na 1805 werd hij verver en glazenmaker te 
Visvliet en kocht daar een huis. Hij trouwde 1. met Yttje Jans (Blom) op 
24.01.1790 te Oudkerk. Yttje Jans kwam uit Oostermeer. 2. met Menke 
Johannes (Planting) op 05.11.1809 te Visvliet. 3. met Frouktje Halbes 
Hayema  op 25.10.1827 te Grijpskerk. 
In 1811 nam Pieter Tietes de achternaam “van der Glas”aan, ook voor zijn 
acht kinderen. Op 4 maart 1855 overleed Pieter, 85 jaar, weduwnaar, te 
Oostermeer. De laatste jaren van zijn leven woonde hij bij zijn zoon Geert 
die in Oostermeer verver en glazenmaker was. 
 
TIETE TABES en Meinou Ruurds zijn oud geworden: 
Op 10 mei 1809 overlijdt Meinou te Wierum. Zij is dan 83 jaar, gehuwd, ze 
laat 3 kinderen na en was gealimenteerd. Nog geen vier jaar later sterft ook 
Tiete te Wierum op de leeftijd van 90 jaar. 
 
Bijlage: 
AKTE van opneming in het bevolkingsregister. 
Heden den zeventienden september achttien honderd zeven en twintigs ten 
verzoeke van PIETER TIETES VAN DER GLAS, meesterverver te Visvliet, 
compareerden voor ons, Hartman Dirks Hartmans, vrederegter van het 
kanton Holwert, arrondissement Leeuwarden, provincie Vriesland, 
geadsisteerd met den griffier, ter plaatse onzer gewone teregtzittingen. 
Jan Jans Grasma. Deurwaarder. 
Ulbe Jans Boersma. Kastelein. 
Bronger Lucas Bruinia. Vleeschhouwer. 
Feye Ages Braaksma. Gardenier. 
allen woonachtig te TERNAARD van competenten ouderdom en ten dezen 
geloof verdienende. 
Dewelke eenparig voor ons hebben verklaard en bevestigd als de opregte 
waarheid, om te kunnen dienen en gelden alwaar het zal behooren, dat zij  
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den voornoemden requirant kennen als een zoon van wijlen “Tiete”Tabes 
voorheen van beroep Potschipper en van wijlen Meinou Ruurds in tijden 
echtelieden te WIERUM; 
alsmede dat de laatstgenoemde hun …..,gelijk ook de grootouders van den 
requirant zowel van vaders als moederszijde allen voor nu meer dan 
zeventien jaar geleden verstorven zijn, zonder echter met zekerheid de 
juiste datum daarvan te kunnen opgeven, vermits zij des wegens geene 
aantekening hebben gemaakt, en er omtrent dien tijd in deze Gemeente, 
voor zoo veel hun bekend geene openbare registers zijn gehouden, 
waardoor zulks zoude kunnen worden bewezen. 
Gevende de attestanten voor redenen van wetenschap dat zij vele jaren met 
den requirant en zijne ouders gemeenzaam hebben verkeerd en omgegaan 
en alzoo daardoor van de waarheid dezer hunne getuigenissen ten volle 
verzekerd zijn. 
WAARVAN ACTE- 
 
Gedaan ter plaatse en op dato voorschreven en hebben de comparanten tot 
bevestiging van het bovenstaande met ons en de Griffier na voorlezing 
geteekend. 
 
 
 
 
 

VRAGEN 
 
Betonfabriek 
Kan iemand mij ook iets vertellen over de voormalige betonfabriek welke 
vermoedelijk aan het einde van het Damwâldster reedsje te Dokkum heeft 
gestaan? Viel deze locatie onder Dokkum of onder Dantumawoude? 
Jan Kooistra, Damwoude.
 
Douwe Lap 
Mijn naam is Antje de Raad dochter van Jan de Raad en Johanna Smids. 
Mijn pake en beppe van moeders kant waren Antje Lap en Piet Smids. Ik 
heb ooit een foto gezien van mijn overgrootvader Douwe Lap met zijn 
medailles opgespeld in de oudheidkamer van Heerenveen. Wie kan mij 
vertellen waar deze foto is gebleven? Ik zou hem zo graag laten zien aan 
mijn moeder, inmiddels 76 jaar oud. Ik zou er zo dankbaar voor zijn. 
Vriendelijke groet, Antje Wesselius de Raad, Blokker NH, Email: 
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HISTORISCHE AKTIVITEIT ‘KANTKLOSSEN’ 
 

Denemarken: Tsφφφφnder - festival 2010 
 
Kantklossen zou wel een weeftechniek genoemd kunnen worden, waarbij 
de draden volgens een bepaald patroon om elkaar draaien. Met 4 
kantklossen worden de draden om elkaar heen gedraaid, waarbij elke keer 
ná de handeling 2 klossen worden weggelegd en 2 nieuwe aan de vorige 
toegevoegd worden voor de volgende handeling. Er wordt dus steeds met 4 
klosjes gewerkt, ongeacht de hoeveelheid klossen, welke nodig zijn voor het 
te maken werkstuk. Patronen bepalen welke techniek moet/kan worden 
toegepast. De klosjes worden van verschillende soorten hout gedraaid en 
enkele landen hebben eigen modellen, wat natuurlijk weer het element 
"verzamelen "doet ontstaan.  
De kantklosters/kantklossers blijven aktief door de vele soorten technieken 
met hun eigen specialiteit en bijeenkomsten met thema - dagen. Het 
enthousiasme van hen, betekent ook, dat men les geeft aan anderen; zelfs 
aan leerlingen van basisscholen. Kinderen zijn zeer leergierig naar het 
maken en het resultaat. Belangrijk i, dat het concentratie vraagt, een 
belangrijk aspect!  
Intemationale, landelijke en provinciale tentoonstellingen genieten meer 
dan voldoende belangstelling.  
* Internationale kantklosvereniging is de OEDFA, welke om de 2 jaar een 
tentoonstelling organiseert in een ander land. 2008 werd deze gehouden in 
Groningen met inbreng uit diverse landen. 2010 zal deze plaatsvinden in 
Japan.  
* Nationale vereniging Nederland is de L.O.K.K.. Deze bestaat uit vele 
provinciale "kringen", elk met een eigen bestuur. Cursussen worden zowel 
door de L.O.K.K. als door de kringen georganiseerd. Vooral de kantklos - 
kerstmarkt in Maarn trekt veel belangstelling.  
* Denemarken organiseert elke 3 jaar een kantklosfestival. 3 t/m 6 juni 
2010. Alle musea: Kant; alle huizen: kant! Ook Denemarken trekt veel 
bezoekers uit diverse landen.  
* Het thema Denemarken voor 2010 is: Engelse kantsoorten: Honiton, 

Buck Point en Bedfordshire. Het Tφnderkant zal zeker ook een voorname 
rol spelen in het geheel. 40 verkopers met kantklosmaterialen, boeken en 
patronen, maken dat dit festival de moeite waard om te bezoeken.  
Reisorganisatie "Kett-go" organiseert een busreis naar dit festival van 3 
t/m 6 juni 2010, waarvoor ondergetekende graag uw naam, adres wil 
noteren voor 1 juli a.s. indien u belangstelling heeft deze genoemde reis in 
2010. Mevr. H. Boersma, Woudweg 37, 9101 VJ Dokkum.  
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“Een weldoener der menschheid” 

 

PORTRET VAN WONDERDOKTER  
JAN MONSMA TE RINSUMAGEEST 
 

Dirk Reinder Wildeboer (  
 
De hoofdpersoon in dit artikel, Jan Monsma, kwam op 11 december 1868 in 
Akkerwoude (nu Damwoude) ter wereld, als zoon van Oege Hermanus 
Monsma en Akke Bienses Visser. Hij trouwde op 22 september 1894 te 
Dantumadeel met de 19-jarige Edom Boskma, ook geboren te Akkerwoude. 
Haar ouders waren Rienk Douwes Boskma en Fetje Sytses Oosterbaan. 
Uit dit huwelijk werden 6 kinderen  geboren, t.w. Oege (1894), Rienk 
(1894), Fetje (1896), Oege (1898), Rienk (1899), en Dirk (1901). 
Het gezin woonde onder het dorp Rinsumageest op het z.g. “Geastemer-
fjild” bij de Steenendam. Monsma had daar een boerderij. 
 
Alternatieve genezers 
In oude tijden en tot ver in de 20ste eeuw kwamen deze voor in Friesland, 
met name in de Friese Wouden en wel in de vorm van o. a. duivelbanners, 
waarzeggers en wonderdokters. Het waren niet alleen gewone lieden uit het 
volk, maar ook dominees en vee-artsen hielden zich er mee bezig. Een 
aantal wonderdokters kreeg niet alleen plaatselijke bekendheid, maar 
ontving ook verzoeken om hulp uit het hele land. Dit was ook het geval met 
Jan Monsma, die soms op één dag wel door honderd patiënten werd 
bezocht. Hij stelde de diagnoses van de klacht op basis van een 
meegebracht flesje urine, vandaar de benaming van “piskijker”. Veel van 
zijn bezoekers om genezing verklaarden baat te hebben bij zijn behandeling 
voor verschillende kwalen, zoals gewichts- en blaasproblemen, reuma, 
uitslag enzovoort. Andere bekende alternatieve genezers in de provincie 
waren onder meer Kornelis van der Wal (1836-1905), het boertje van 
Sumar, Joost Wiersma (1844-1905) en Fedde de Vries (1902-1967). 
 
In strijd met de wet 
Wanneer Monsma met zijn praktijk als alternatieve genezer is begonnen, 
kon niet exact worden nagegaan, maar het staat wel vast dat hij in het jaar 
1926 tot twee maal toe door de kantonrechter te Dokkum werd veroordeeld 
tot een boete van f. 300,-- voor het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst. 
In de maand september van 1927 moest hij weer voor hetzelfde feit terecht 
staan en werden hem verschillende overtredingen ten laste gelegd. Op 
verzoek van de advocaat, mr. R. Rollema, waren een aantal getuigen à 
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décharge overgekomen om hun wedervaren te vertellen. Op deze zitting 
ging het om behandeling door Jan Monsma van twee gevallen, t.w. Renske, 
dochtertje van Freerk van der Wal en Pietje Offringa. In het rechtbank-
verslag kunnen we het volgende lezen: 
“Hem wordt thans ten laste gelegd, dat hij:  
1. op of omstreeks 25 april 1927 aan Freerk van der Wal voor zijn dochter 
Renske, welke uitslag had, den raad gegeven om het kind met polkawater 
en zout te wasschen, en 2. op of omstreeks 28 april 1927 Pietje Offringa, 22 
jaar, winkelierster te Marrum, heeft behandeld die iets aan hare knie had, 
van wie hij de urine had “bekeken” om haar vervolgens tegen betaling een 
flesch medicijnen voor inwendig gebruik en voor uitwendig gebruik ter 
hand te stellen”. 
Verder blijkt dat Pietje Offringa, toen zij bij Monsma weg kwam, door de 
rijksveldwachter Klazema van Ferwerd was aangehouden. Kennelijk was 
het de bedoeling van de justitie om Monsma weer eens aan te pakken. Dan 
staat het volgende in het verslag van de zitting te lezen: “Op de vraag van 
den kantonrechter of zij getrouwd is, antwoordt Pietje: “Lokkig net”. “En 
bent u ook familie van den verdachte”? “Nee, wie dat mar wier”. “Bent u 
wel eens bij verdachte aan huis geweest ?” “Jawol” “Waarom”? “Omdat ik 
net goed wie”. “Wat scheelde er dan aan ?” “Fan alles”.  “Wanneer ?“ “Dat 
wit ik net meer”. “Ongeveer dan ?” “Miskien een heal jier lien”. “Kunt u niet 
Hollandsch praten ? “ “Jawol, mat dat ! Nu, ik werd ziek, had dokter, werd 
altijd minder, zonder beterschap en toen naar Monsma. Naast God heb ik 
hem mijn beterschap te danken.“ “Had u water bij u ?“ “Ja“. “Wat zei hij 
toen ?“ “’t Kwam wel weer in orde”. “En heeft hij toen raad gegeven?“ “Ja, 
een lepel lijnzaad, een ½ lepel kamillezaad en een lepel karweizaad laten 
trekken en daarvan innemen”. “En heeft hij u niets meegegeven ?“ “Ja later 
een drankje om in te nemen. Met dit resultaat, dat ik God dank dat 
Monsma er is, een zegen voor Nederland".  “Maar hebt u ook iets aan de 
knie gehad ?“ “Ja“ . “Hoe wist hij dat ?“  “Dat zag hij zoo maar op het 
water”. “Heeft hij ook geld gevraag ?“  “Neen maar ik gaf hem wat”. “Wat 
gaf u dan ?“ “Telkens een gulden”.  
Hierna kregen achtereenvolgens zes getuigen het woord, die op verzoek van 
de pleiter waren verschenen. Deze waren o.a. een rijksontvanger te 
Doetinchem, een fabrikant te Franeker, een predikant van Oosternijkerk, 
een slager te Dokkum en een boerenknecht uit Ferwert. Allen zeiden baat te 
hebben bij de behandeling door Monsma van hun kwalen en lichamelijke 
problemen. Hierna volgde een uitvoerige verdediging door de advocaat. 
 
Opnieuw gedagvaard 
Zeven jaar later, in 1934, stond Jan Monsma opnieuw voor het 
kantongerecht, omdat hij weer verdacht werd van ongeoorloofd uitoefenen  
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van de geneeskunde. Op 19 april van dat jaar werden enige bezoekers van 
Monsma door de veldwachter Pals uit Rinsumageest aangehouden, waarbij 
hij een paar flesjes in beslag nam van o.a. een zekere Van Sinderen en 
Stoker. Van Sinderen kwam bij de verdachte om te proberen genezing te 
vinden van zijn borstkwaal. Hij kreeg een fles medicijnen mee, maar 
betaalde er niet voor. Op het flesje medicijnen, dat Stoker had 
meegekregen, stond geschreven: “drie maal daags een lepel” en hij betaalde 
aan Monsma f. 3,50. Eerst had hij een flesje urine van zijn vrouw laten zien, 
die bij bevoegde geneeskundigen geen baat had gevonden. Deze getuigen 
hadden alle lof voor de ondervonden behandeling. Vervolgens kwam een 
hele rij personen aan het woord, die op verzoek van de verdediger waren 
overgekomen. Onder deze lieden waren: Jacob Zelle, deze man was 
tweemaal bij Monsma geweest, wegens voortdurende lichaamspijnen. Bij 
twee dokters had hij geen baat gevonden, maar nu gevoelde hij zich veel 
beter. Jeltje Maria de Vries van Leeuwarden, is al vijf jaren onder gratis 
behandeling en voelt zich gaandeweg beter worden.  
De verdachte Monsma werd hierna gehoord. Hij erkende de feiten en zegt, 
dat hij geen gediplomeerd geneeskundige is, maar voelt zich toch 
gedrongen om de hem toebedeelde gaven tot heil der mensheid aan te 
wenden. In het rechtbankverslag staat verder te lezen: “De ambtenaar van 
het O. M. acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. 
Verdachte ontving de menschen en zij genoten van hem al of niet tegen 
betaling geneeskundige behandeling, wat in strijd is met het wetboek van 
strafrecht. Spreker moet Monsma dus schuldig verklaren en vraagt een 
boete van f. 300,--. De verdediger mr. Pollema stelt het op prijs, dat hij 
wederom het voorrecht geniet om voor verdachte op te treden, want hij 
mag pleiten voor een weldoener der menschheid. Deze heeft kennis 
gemaakt met de rechtspraak in al haar stadia tot den Hoogen Raad toe. 
Nog steeds is hij echter behoed voor het huis van bewaring. Het stuit ieder 
tegen den borst, dat aan een weldoener, als beklaagde, tegenover 
menschen, die volkomen over hem tevreden zijn, straf moet worden 
opgelegd. Gelukkig dat den kantonrechter een groote vrijheid gelaten is ten 
opzichte van den strafmaat, beginnende met 50 cent boete. Maar een straf 
blijft het toch. Eertijds heb ik hem gered door mijn raad om een medicus 
bij zich te nemen. Helaas, heeft het verscherpte tuchtrecht bij de medici 
den aanwezigen dokter gedwongen tot heengaan. Verdachte heeft nooit 
iemand behandeld om hem geld af te zetten. En zoo kan straks verdachte 
met ongerepten naam en met zijn volle bewustheid nog steeds de lijdende 
menschheid te dienen, van hier gaan”.  
 
Overlijden 
Op 14 december 1939 kwam Jan Oeges Monsma te overlijdenen en hierna  
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verscheen het volgende ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant:  
“J. Monsma, “Het Boertje” van Rinsumageest overleden. Men schrijft ons: 
Een markante figuur uit de Wouden heeft ons verlaten, nu de heer J. 
Monsma, beter bekend als het Boertje van Rinsumageest, plotseling 
overleden is. 70 jaar is Monsma geworden en het zijn 70 veel bewogen 
jaren geweest. Leefde hij den laatsten tijd als rentenier stil in Oudkerk, vele 
menschen zochten tevoren op het “Geastemerfjild” hulp bij den wonder-
dokter. Wij herinneren ons nog best de dagen, dat voor zonsopgang reeds 
een wachtende menigte rond zijn boerderij stond. Uit geheel ons land en 
zelfs van over de grenzen kwamen de menschen bij hem om hulp en raad 
en zijn naam was bekend in Amerika, Engeland, Duitschland, België en 
Frankrijk. Ook voor deze periode toen het “boertje” alleen nog maar boer 
was, kwamen de veehouders uit den omtrek al bij Monsma om hulp voor 
het vee. Toch is, ondanks den grooten roem, die van zijn naam uitging, 
Monsma steeds een echte Woudman gebleven: oprecht en eenvoudig in 
woord en daad. Door zijn hartelijkheid en behulpzaamheid heeft de 
overledene zich in wijden omtrek veel vrienden verworven. En zoo zullen 
wij hem steeds in herinnering houden: een boertje uit de Wouden, die door 
een helder verstand en een groote dosis menschenkennis zich in zijn leven 
veel naam en geld vergaarde, maar die trots alles, altijd onze mede-
woudbewoner bleef”.  
 
Na de begrafenis meldde genoemd krant: “Rinsumageest, 18 december. 
Hedenmiddag is hier in allen eenvoud het stoffelijk overschot van wijlen 
den heer J. O. Monsma – in den lande en daarbuiten beter bekend als het 
boertje van Rinsumageest – ter aarde besteld. In den rouwstoet, welke den  
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overledene volgde, waren meerdere personen, door den heer Monsma 
genezen, die hem nu de laatste eer wilden bewijzen. Een 4-tal kransen 
dekte de kist. De leiding van de begrafenis berustte bij S. de Vries, Ned. 
Herv. predikant hier ter plaatse”.  
Bronnen: Digitaal archief L.C. en Tresoar te Leeuwarden 
 
 
 

KNEVELARIJ AAN HET EINDE VAN DE 
FRANSE TIJD 
 

Pieter F. Visser (  
 

Willem Aukes, te Nes 1) beklaagt zich bij de Keizerlijke Procureur. Op 8 
december 1812 is hij gearresteerd door de veldwachter van de Gemeente 
Nes. Hij werd aan de gendarmerie te Dokkum overgeleverd. Daar heeft hij 
knevelarij 2) moeten ondergaan:  
“ dat namentlijk de wachtmeester zoude hebbben gezegd, dat hij hem in 
het hondegat konde laten bregen, of in de herberg, dan dat hij in het 
laatste geval vijf guldens aan de gendarmes moest geven.  
– dat hij daarop in de presentie van den Veldwachter van Nes vijf guldens 
aan de wagtmeester heeft ter hand gesteld en dat hij gezien heeft dat de 
wagtmeester daarvan geld onder de gendarmes heeft verdeeld”. 
Deze hebben hem vervolgens naar Birdaard gebracht. De betaling van de 
vijf guldens heeft plaats gehad in het huis van de wachtmeester. Ook 
beklaagt Willem Aukes zich “dat hij daarenboven aan den Kastelein in de 
herberg de Beer te Dockum, een daalder heeft moeten betalen, en 
daarvoor genoten heeft een stuk brood met een weinig boter er op, twee of 
drie kopjes thee en zoo goed hij zich nog herinnert een romer jenever.” 
De Rechter van Instructie in Leeuwarden acht de klacht ernstig genoeg om 
op 5 januari 1813 in een brief aan de Vrederechter te Holwerd 3) aan de 
veldwachter van Nes nadere informatie te vragen. 
 

Noten: 
1. Het betreft hier vermoedelijk Willem Aukes, gedoopt te Paesens op 5 
sept. 1745 als zoon van Auke Willems en Sytske Joekes. Hij tr. ald 1e. op 1 
mei 1774 met Lysbet Jacobs van Paesens en 2e op 21 febr. 1790 met Eelkje 
Klazes van Nes. In de brief van de rechter van instructie wordt hij Willem 
Aukes de Visser genoemd. Bij zijn overlijden op 25 december 1830 heet hij 
Willem Aukes Visser. 
2. afpersing; machtsmisbruik 
3. Tresoar, toegang 16, nr. 1266 (Nieuwe Rechterlijke Archieven 1811-1813) 
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Sluis- en brugwachter te Nieuwezijlen 
 

LEVENSBESCHRIJVING VAN  
HARMEN HENDRIKS ROBROCH 
 

Harmen J. Robroch (zoon van Jan) (  
 
Op 26 maart 1854 wordt Harmen Hendriks Robroch geboren te Ezumazijl 
als oudste zoon van Hendrik Harmens Robroch en Trijntje Jans Douwes. 
Vader Hendrik is sluiswachter en tevens kastelein te Ezumazijl. Harmen 
trouwt 20 juni 1878 met de dan 18 jarige Klaaske Harryts van Dijk. Samen 
krijgen zij 12 kinderen. Zeven zonen en vijf dochters. Freerkje wordt als 
eerste geboren in 1879 als Klaaske 18 jaar is en Jan is de laatstgeborene in 
1906 als zij 46 jaar is. Meer dan een generatie verschil tussen de oudste en 
de jongste! Als bijzonderheid kan worden vermeld dat zij alle twaalf 
volwassen werden. Drie bleven er ongehuwd. 
 
Van oorsprong is Harmen visser. Na eerst in Nieuwezijlen als plaats-
vervangend sluisknecht te hebben gefunctioneerd, krijgt hij per 1 oktober 
1879 op 25 jarige leeftijd een vaste aanstelling: 
 
De Hoofd Ingenieur van den Waterstaat in het 2eDistrict. P.J.A.Hayward 
Aan H.H. Robroch, Sluisknecht te Nieuwezijlen 
 
No 982/15 
Personeel    Leeuwarden, 29 September 1879 
2 bijlagen 
 
De adsistent sluis- en brugwachter te Nieuwezijlen, A.S.Hessel Lubberts is 
door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid met ingang van 
den 1st October 1879 ontslagen. 
Ingevolge magtiging van ZEqc. stel ik U bij dezen, tot wederopzegging toe, 
aan tot vasten sluisknecht bij die sluis, op eene maandelijksche bezoldiging 
van f 37:50 en genot van het voor den sluisknecht bestemde huis en erf. 
Lubberts is onder mededeeling van zijn ontslag door mij aangeschreven de 
woning en erf met 1st October e.k. te ontruimen en in behoorlijken staat te 
Uwer beschikking te stellen.  
Uwe bezoldiging zal U maandelijks tegen kwitantie door den onderhouds-
aannemer der sluis c.a. worden uitbetaald. 
Ingevolge Uwe instructie, waarvan U alsmede van het reglement en tarief 
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een exemplaar ter hand gesteld zal worden, moet gij den eed afleggen in 
handen van den Heer Commissaris des Konings alhier, waartoe gij U met 
dezen brief bij ZHEd Gestr zult hebben aan te melden.  
 
Op 7 oktober 1879 wordt hij door/namens de Commissaris der Koningin 
beëdigd. 
 
Proces-verbaal van beëediging. 
 
Op heden dinsdag den Zevenden October een duizend acht honderd negen 
en zeventig verscheen voor ons, Commissaris des Konings in de provincie 
Friesland, Harmen Hendriks Robroch, volgens bekomen magtiging van 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid bij Koninklijk besluit 
van den door den Hoofdingenieur van den Waterstaat benoemd in het 
tweede district tot wederopzegging aangesteld als vaste sluisknecht bij de 
sluis de Nieuwe Zijlen onder Engwierum, en heeft hij, in die hoedanigheid, 
in onze handen den vereischten eed afgelegd. 
 
De COMMISSARIS des KONINGS, voornoemd, 
(get.) van Harinxma thoe Sloten. 
voor eensluidend afschrift, De Griffier der Staten van Friesland. Blom. 
 
Hij heeft zijn functie van assistent-sluiswachter kennelijk naar ieders 
tevredenheid gedaan want reeds twee jaar later wordt hij met ingang van 1 
januari 1881 "Op de voordragt van den Hoofdingenieur in het 2de district 
benoemd tot sluis- en brugwachter aan den Zeesluis de Nieuwe Zijlen 
onder Engwierum op eene jaarwedde van zeshonderd vijftig gulden (f 650) 
en vrije woning".  
 
Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
 
27 November 1880, No 11, Afdeeling Waterstaat A 
 
DE MINISTER VAN WATERSTAAT, HANDEL EN NIJVERHEID, 
Op de voordragt van den Hoofdingenieur in het 2e district van 20 
November jl No 1170/15; Gelet op het Koninklijk besluit van 13 Maart 1874 
No 8; Heeft goedgevonden: 
H.H.Robroch met ingang van 1 Januari 1881 te benoemen tot sluis- en 
brugwachter aan de  Zeesluis "de Nieuwezijlen" onder Engwierum, op een 
jaarwedde van Zes honderd vijftig gulden ( f 650.-) en vrije woning; de som 
die volgens Art. 17 der wet op de burgerlijke pensioenen, laatstelijk 
gewijzigd bij die van 21 Mei 1873 (Staatsblad No 64) moet strekken tot  
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regeling der bijdrage voor zijn pensioen wordt op f 680.- bepaald. 
Afschrift enz. 's Gravenhage, 27 November 1880 
Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend uittreksel uit de geparafeerde 
minuut, De Secretaris-Generaal Staring 
Aan den benoemde, 15198 
 
Hij wordt vervolgens met ingang van 24 december door de ontvanger der 
Registratie en Domeinen belast met de inning der brug-en sluisgelden.  
 
Registratie Domeinen, Dokkum, 24 December 1880, No 9871 
Inning van sluis- & bruggelden te Nieuwezijlen 
Overeenkomstig Resolutie van Zijne Excellentie den Minister van 
Financiën dd 4 dezer no 40 Domn en Missive van den heer Directeur der 
Registratie en Domeinen voor de provincies Friesland, Groningen en 
Drenthe dd 8 December j.l. no 3746 heb ik de eer U bij deze met ingang van 
1 Januari 1881, de inning der brug- en sluisgelden te Nieuwezijlen op te 
dragen. U gelieve mij schriftelijk mede te deelen "of ge bereid zijt deze U 
opgedragen betrekking eerlijk en getrouw waar te nemen onder strikte 
naleving van de daarvoor bestaande instructiën en tarieven". 
De Ontvanger der registratie en Domeinen. Fontein 
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De op de vorige bladzijde afgedrukte foto van de sluis zoals deze was vóór 
de grote renovatie kreeg hij op 11 oktober 1883 van Gedeputeerde Staten 
van Friesland toegezonden: 
“Wij hebben de eer U hierbij toe te zenden een photografische afbeelding 
van de Dokkumer Nieuwezijlen, zoals deze van 1729 bestonden, tot de 
daaraan in dit jaar door 's rijks waterstaat aangebragte veranderingen”. 
 
Als dan in 1883 de grote onderhoudswerkzaamheden plaats vinden, wordt 
er een foto van de sluismeester, de opzichter van rijkswaterstaat en de 
arbeiders genomen. Ook die krijgt hij weer toegestuurd. 
 

Op 6 september 1905 wordt hem de Ere Medaille verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau in zilver verleend. Hij stond bekend als de koning van 
de Syl, 's winters bijv. bij ijspret mocht niemand op het ijs alvorens hij 
daarvoor toestemming had gegeven.  
 
Toen hij aan het eind van zijn loopbaan kwam, heeft hij kennelijk nog 
moeite gedaan zich door één van zijn zoons (vermoedelijk Anne, die eerst 
timmerman was, later sluismeester in Vlagtwedde is geworden) te laten 
opvolgen. Zie de volgende brief. Veel vertrouwen in het eigen aanname- en  
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personeelsbeleid blijkt Rijkswaterstaat niet te hebben. 
 
Rijkswaterstaat. Arrondissement Leeuwarden. 
 
Tel. Int. No 798    Leeuwarden, 7 December 1921 
 
Mijnheer, 
Naar aanleiding van Uw schrijven van 2 december jl. bericht ik u, dat het 
zeker is, dat U met Mei den dienst zal moeten verlaten. Helaas is hier niets 
aan te veranderen. Het zou mij overigens aangenaam zijn indien U aan de 
Nieuwezijlen nog waart gebleven. 
De kans voor Uw zoon om U op te volgen is uiterst gering. Ik heb 
uitstekende inlichtingen van hem ontvangen, maar hij is ouder dan 30 jaar 
en aan de leeftijd wordt tegenwoordig streng de hand gehouden. Ook zal 
een rondvraag noodig zijn en indien zich een geschikte candidaat voordoet, 
zal die niet gepassseerd kunnen worden. 
Overigens wil ik U gaarne voor zoover mij dat mogelijk is, van dienst zijn. 
Van deze gelegenheid maak ik gebruik U te verzoeken een oogje op den in 
Januari a.s. komende sluisknecht Zijlstra te houden. Zoals U weet is hij een 
zwakke broeder, die eenige steun noodig heeft om op zijn beenen te blijven 
staan. 
De sluisknecht te Nieuwezijlen heeft een vrij verantwoordelijke betrekking 
en mag zich nimmer te buiten gaan aan sterke drank. Zijlstra zal nimmer 
iets mogen gebruiken. Hard werken en een voortdurende contrôle zal 
ongetwijfeld voor Zijlstra het eenige remedie zijn. 
 
Hoogachtend, De Ingenieur, N.B.Baume. 
 
Op 1 mei 1922 gaat hij na een dienstverband van ruim 42 jaar met 
pensioen.  
Op 26 april 1922 vindt ten overstaan van notaris Foeke Aleva te Anjum de 
overdracht plaats van een perceel bouwterrein, liggende onder Engwierum 
groot ongeveer dertien aren vijfenzeventig centiaren, kadastraal Gemeente 
Ee, sectie D, nummer1614. Verkoper is de "Woningstichting Oost-
Dongeradeel" gevestigd te Metslawier. Koopprijs fl. 618.75.  
Het huis dat daarop wordt gebouwd staat in Engwierum bekend onder 
Molenbuurt D99. Later vernummerd naar Mounebuorren 4. 
Voor de financiering sluit hij bij de Coöp. Boerenleenbank een hypotheek. 
1922 Metslawier, notaris S. P. Groenier. Inv. nr. 104120 repertoire nr. 136 
d.d. 28 juni 1922. Hypotheek. Coop. Boerenleenbank Ee, Engwierum en 
omstreken te Oostdongeradeel- Harmen Hendriks Robroch te Engwierum 
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Ansichtkaart van de Mounebuorren omstreeks 1925 met links in de tuin 
Harmen Robroch. 
 

Acht jaar later op 7 augustus 1930 komt hij te overlijden. Het volgende 
krantenbericht maakt hier melding van: 
  

Harmen Robroch † 
Zeer overwacht kwam, zoowel voor dorpsgenoot als omwonenden, het 
overlijdensbericht van den heer H. Robroch, oud-sluismeester te 
Engwierum. Er zullen zeker niet velen zijn in deze omgeving, die hem niet 
op zijn post te Dokkumer Nieuwezijlen hebben gekend. Tweeënveertig jaar 
is hij op de Zijl in functie geweest, eerst als reserve, later als sluisknecht en 
vervolgens vele jaren lang als sluismeester. 
Zijn oorspronkelijke beroep van visscherman had hem reeds met de zee 
vertrouwd gemaakt en mede daardoor was het werk aan de sluis voor hem 
met recht zijn alles. Al de latere groote herstellingswerken zijn tijdens zijn 
sluismeesterschap uitgevoerd; de oude valbrug o.a. is in dien tijd 
vervangen, die onlangs alweer verzwaard moest worden. 
Ook in het plaatselijke vereenigingsleven was de heer Robroch een bekend 
figuur. Ongeveer 8 jaar heeft hij, na een welbesteed leven, van zijn 
pensioen mogen genieten. De belangstelling, Donderdag bij zijn begrafenis 
betoond, bewees voldoende dat een man ten grave is gedaald, die iets heeft 
beteekend en wiens naam nog lang bij velen in herinnering zal blijven. 
 
Het huis aan de Mounebuorren is nog lange tijd het centrum van de familie 
gebleven met beppe Klaske en haar drie ongehuwd gebleven kinderen: 
zoon Piet en de dochters Aaf en Jantje. Beppe overlijdt op 17 mei 1950, Piet 
in 1953. Na het overlijden van dochter Jantje (in 1983) en de verhuizing 
van Aaf naar verzorgingshuis De Skûle te Metslawier is het huis in 1983 
verkocht. 
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Parenteel van Harmen Hendriks Robroch 
 
Harmen Hendriks Robroch is geboren op 26 maart 1854 in Ezumazijl, zoon 
van Hendrik Harmens Robroch en Trijntje Jans Douwes. Harmen is 
overleden op 4 augustus 1930 in Engwierum, 76 jaar oud. Hij is begraven 
op 7 augustus 1930 in Engwierum. Beroep: sluisknecht later sluiswachter 
van de Rijks Zeesluis te Nieuwe Zijlen.  
 
Harmen trouwde, 24 jaar oud, op  20 juni 1878 in Oostdongeradeel met 
Klaaske Harryts van Dijk, 18 jaar oud. Klaaske is geboren op  10 mei 1860 
in Ezumazijl, dochter van Harryt Annes van Dijk en Frederika (Freerkje) 
Hessels Elgersma. Klaaske is overleden op 17 mei 1950 in Engwierum, 90 
jaar oud. Zij is begraven in Engwierum. Kinderen van Harmen en Klaaske: 
 
1. Freerkje Robroch, geboren op 31 maart 1879 in Ezumazijl. Freerkje is 
overleden op 11 mei 1960 in Nwe Zijlen, 81 jaar oud. Zij is begraven in 
Engwierum. Freerkje trouwde, 22 jaar oud, op 2 mei 1901 in OODl met 
Harrit Tietes Rast, 23 jaar oud. Harrit is geboren op 16 april 1878 in Morra, 
zoon van Antje Harriets Rast. Harrit is overleden op 21 maart 1956 in Nwe 
Zijlen, 77 jaar oud. Hij is begraven in Engwierum. Beroep: molenaars-
knecht, machinist melkfabriek.  
 
2. Trijntje Robroch, geboren op 24 augustus 1881 in Nwe Zijlen. Trijntje is 
overleden op 21 februari 1962 in Engwierum, 80 jaar oud. Zij is begraven in 
Zuidhorn. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 2 september 1902 in OOD met 
Simon van Ham, 30 jaar oud. Simon is geboren op 23 augustus 1872 in 
Baflo, zoon van Johannes van Ham en Janna Albertsma. Simon is 
overleden op 2 april 1923 in Zuidhorn, 50 jaar oud. Hij is begraven in 
Zuidhorn. Beroep: ir Rijkswaterstaat.  
 
3. Hendrik Robroch, geboren op donderdag 19 oktober 1882 in Nwe Zijlen. 
Hendrik is overleden op donderdag 8 april 1965 in Dokkum, 82 jaar oud.  
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Beroep: timmerman, rijwielhandelaar, garagehouder. Hendrik trouwde, 23 
jaar oud, op 19 mei 1906 in Oostdongeradeel met Gertje Faber, 24 jaar oud. 
Gertje is geboren op 22 december 1881 in Lioessens, dochter van Jacob 
Sipkes Faber en Trijntje Andries van der Velde. Gertje is overleden op 27 
januari 1927 in Engwierum, 45 jaar oud.  
 
4. Harrit Robroch, geboren op 19 april 1885 in Nwe Zijlen. Harrit is over-
leden op 17 maart 1980 in Engwierum, 94 jaar oud. Hij is begraven in 
Engwierum. Beroep: centrifugist melkfabriek. Harrit trouwde, 24 jaar oud, 
op 22 mei 1909 in OOD met Trijntje Veenstra, 27 jaar oud. Trijntje is 
geboren op 19 februari 1882 in Oudwoude, gem. Kollumerland, dochter van 
Jarig Veenstra en Riemkje van Lune. Trijntje is overleden op 30 april 1954 
in Engwierum, 72 jaar oud. Zij is begraven in Engwierum.  
 
5. Rinske Robroch, geboren op 25 januari 1887 in Nwe Zijlen. Rinske is 
overleden op 11 juni 1945 in Hoogezand, 58 jaar oud. Beroep: 
onderwijzeres. Rinske trouwde, 29 jaar oud, op 29 januari 1916 in OOD 
met Klaas de Vries, 24 jaar oud. Klaas is geboren op 25 februari 1891 in 
Kiel-Windeweer, zoon van Hessel de Vries en Pietje Wiersma. Klaas is 
overleden in Hoogezand. Beroep: Hoofdonderwijzer. 
 
6. Anne (Oâne) Robroch, geboren op 14 juli 1889 in Nwe Zijlen. Anne is 
overleden op 15 november 1978 in Vlagtwedde, 89 jaar oud. Beroep: 
timmerman later sluiswachter Vlagtwedde. Anne trouwde, 23 jaar oud, op 
10 mei 1913 in Kollum met Jantje van der Woude, 23 jaar oud. Jantje is 
geb. 7 juni 1889 in Feerwerd, gem. Aduard, prov. Groningen, dv Jochum 
van der Woude en Trijntje van Lune. Jantje is overleden in Vlagtwedde.  
 
7. Aafke Robroch, geboren 9 juli 1891 in Nwe Zijlen. Aafke is overleden 18 
maart 1989 in Metslawier, verzorgingshuis "De Skûle", 97 jaar oud. Beroep: 
onderwijzeres handwerken.    
 
8. Jantje Robroch, geboren 8 februari 1894 in Nwe Zijlen. Jantje is over-
leden 4 juli 1983 in Heerenveen, verpleeghuis "Anna Schotanus", 89 jaar 
oud. Zij is gecremeerd op 7 juli 1983 in Goutum. Beroep: naaister.  
 
9. Hessel Robroch, geboren 5 oktober 1896 in Nwe Zijlen. Hessel is 
overleden 24 februari 1979 in Ferwerd, 82 jaar oud. Hij is gecremeerd 27 
februari 1979 in Goutum. Beroep: directeur GEB Ferwerderadeel. Hessel 
trouwde, 23 jaar oud, 17 april 1920 in OOD met Tjipkje Dijkstra, 21 jaar 
oud. Tjipkje is geboren 30 september 1898 in OODl, dochter van Ate Durks 
Dijkstra en Ettje Buwalda. Tjipkje is overleden op 30 juli 1992 in Ferwerd,  
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93 jaar oud. Zij is gecremeerd op 4 augustus 1992 in Goutum.  
 
10. Pieter Robroch, geboren 21 mei 1899 in Nwe Zijlen. Pieter is overleden 
3 november 1953 in Groningen (Zkh), 54 jaar oud. Beroep: melkcontroleur. 
 
11. Tjerk Robroch, geboren op 22 december 1902 in Nwe Zijlen. Tjerk is 
overleden op 28 augustus 1991 in Leeuwarden, verpleeghuis Parkhove, 88 
jaar oud. Hij is gecremeerd op 2 september 1991 in Goutum. Beroep: 
Electricien, inspecteur brandverzekering. Tjerk trouwde, 25 jaar oud, op 7 
juli 1928 in Ferwerd met Anne Muller, 26 jaar oud. Anne is geboren op 12 
januari 1902 in Leeuwarden, dochter van Johannes Jacobs Muller en 
Folkje Rinzes Bloemhof. Anne is overleden op 8 juli 1973 in Leeuwarden, 71 
jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 11 juli 1973 in Leeuwarden.  
 

12. Jan Robroch, geboren op 27 september 1906 in Nwe Zijlen. Jan is 
overleden op 20 januari 1992 in Arnhem, 85 jaar oud. Hij is gecremeerd in 
Arnhem, Moscowa. Beroep: ing. electrotechniek. Jan trouwde, 30 jaar oud, 
op 9 juni 1937 in Arnhem met Wilhelmina Sophia de Jong, 26 jaar oud. 
Wilhelmina is geboren op donderdag 3 november 1910 in Hardenberg (Ov), 
dochter van Kerst de Jong en Cornelia Maaike Repko. Wilhelmina is 
overleden op zaterdag 27 september 1997 in Arnhem, 86 jaar oud. Zij is 
gecremeerd in Arnhem, Moscowa. Beroep: kleuterleidster/stenotypiste.  
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“de Deugd en Zeedelijkheid onder de Jeugd is in een allerdiepst 
Verval door onkunde van Opleiding” 

 

STICHTING  SCHOOL  TE  MODDERGAT 
 

Reinder Tolsma (  
 
Inleiding 
Wie vandaag de dag over de doorgaande weg door de tweelingdorpen 
Paesens-Moddergat rijdt, ziet ter hoogte van de Schoolreed 1 een bordje 
aan de kant van de weg staan met daarop een oude foto uit ongeveer 1900 
van de openbare school die op deze plek gestaan heeft. Uit de begeleidende 
tekst is op te maken dat het huis dat er nu staat een aantal verbouwingen 
heeft ondergaan (de gevel werd bijvoorbeeld aan boven toe rechtgetrokken) 
maar in wezen de onderwijzerswoning in zich heeft. Het schoolgebouw is 
inmiddels weggebroken. Daar staat nu een nieuwe woning. Over de tot 
stand koming van dit gebouw gaat onderstaand artikel (1). 
 
Het huis aan de Schoolreed 2 te Moddergat 
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Smeekschrift 
Al een aantal keren is er volgens de gemeenteverslagen van West-
dongeradeel een poging ondernomen om in Moddergat een school te 
stichten. Deze pogingen zijn echter steeds mislukt door gebrek aan fondsen 
en omdat er in het dorp Nes, waar het gehucht Moddergat onder behoorde, 
wel een school was waarheen de Moddergatsters hun kinderen konden 
sturen. In de praktijk gebeurde dat echter nauwelijks, al was de 
onderwijzer te Nes soms wel zo goed om ook in Moddergat les te geven (2). 
Op 9 maart 1853 komt er weer een verzoek bij het gemeentebestuur 
binnen, ondertekend door een groot aantal Moddergatsters, waarin de 
noodzakelijkheid van schoolstichting nog eens naar voren wordt gebracht. 
Een aantal redenen wordt opgesomd waarbij eigen falen niet wordt 
geschuwd: “Vooreerst zijn Veele ouwderen nalatig en zorgeloos tegen hare 
kinderen weegens onderwijs”. Daarnaast komen naar voren de armoede 
waardoor de schoolpenningen niet kunnen worden betaald, de afstand tot 
“ons Hoofddorp Nes”, het in de subtitel gemelde “allerdiepst verval” en het 
grote aantal kinderen tussen de 5 en 12 jaar, namelijk ongeveer 90 op een 
bevolkingsaantal van 750 zielen. 
Het verzoek wordt in de raadsvergadering van 24 maart reeds behandeld 
(al staat het als punt 3a in de kantlijn bijgeschreven) en een commissie van 
drie raadsleden, P. Dijkstra, J.R. Beetsma (van Nes!) en Bierma, wordt aan 
het werk gezet. 
 
Verslag raadscommissie 
De commissie gaat aan het werk en al op 18 juni 1853 wordt er verslag 
uitgebracht tijdens de raadsvergadering. De commissie is het van harte 
eens met het verzoek van de ingezetenen van Moddergat en stelt de raad 
voor om niet te spreken over de eventuele noodzakelijkheid van een school 
te Moddergat maar direct over te gaan tot het vinden van fondsen 
daarvoor.  
Schoolbouw en traktement vergen echter een behoorlijke investering en de 
commissie stelt: “Van de zijde der ingezetenen van Moddergat geloven wij 
niet dat op eenige bijdrage kan worden gerekend, bijna allen verkeeren in 
min gegoeden toestand”. 
Ook van het dorp Nes kan geen bijdrage verwacht worden. De dorpskas 
moet al een school onderhouden en een onderwijzerstraktement ophoesten 
waarbij er nu al jaarlijks een tekort is van f 234,-. Bovendien stelt het dorp 
Nes de eigen school beschikbaar voor kinderen uit Moddergat. 
Blijft over de gemeentekas maar ook die heeft nu reeds grote verplichtingen 
op onderwijsgebied: jaarlijks wordt f 2260,- aan traktement betaald op een 
bevolking van 6500 zielen (dus 34 cent per persoon). 
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Daarom stelt de commissie voor om de schoolbouw ten laste te laten 
komen aan het dorp Nes en als gemeente het onderwijzerstraktement op 
zich te nemen. Omdat dat geld er nu gewoon niet is, moeten er verzoek-
schriften naar Rijk en Provincie gestuurd worden om deze instanties te 
vragen 2/3 van de kosten van de schoolbouw bij te dragen waarna Nes en 
gemeente gezamenlijk ook 1/3 van de kosten zullen betalen. 
Tijdens de bespreking van dit voorstel komt er weer enig dorpisme naar 
voren. Het lid Bosch vindt dat Betterwird dan ook recht heeft op een eigen 
school. Het lid Hannema wil wel een school bouwen maar geen 
onderwijzerswoning en vervolgens een ondermeester de lessen te laten 
verzorgen. Misschien kan er zelfs met Oostdongeradeel worden gesproken 
over het naar school gaan van de kinderen van Moddergat naar Paesens.  
De meeste raadsleden zijn het er over eens dat kennis van zeevaartkunde 
van de te benoemen onderwijzer een eerste vereiste is “omdat de 
ingezetenen van Moddergat voor het meerendeel visschers zijn en dat dit 
beroep in den laatsten tijd zeer is achteruitgegaan, hetgeen vooral aan 
gebrek aan goed onderwijs (in zeevaartkunde, RT) is toe te schrijven”. 
De commissie krijgt de opdracht om verdere stappen te ondernemen en 
een raming van kosten te maken. Dat gebeurt en in de volgende 
vergadering wordt er medegedeeld dat van het raadslid Mr. Van Harinxma 
een pand te Moddergat kan worden aangekocht voor f 600,-. Of dat huis zal 
worden afgebroken waarna op de vrijgekomen grond de school en onder-
wijzerswoning kan worden gebouwd of dat het huis als onderwijzerswoning 
zal worden gebruikt, staat niet genoteerd (3). 
Weer wordt er uitvoerig gedebatteerd over de bijdrage van het dorp Nes. 
Beetsma, als vertegenwoordiger van Nes, verweert zich kranig en verklaart 
dat de opofferingen die het dorp Nes doet voor het gehucht Moddergat 
jaarlijks al heel groot zijn: “…dit gehucht verkeert in grooten armoede, 
zoodat bijna alle bedeelden, die het dorp Nes moet onderhouden, van daar 
afkomstig zijn. De contribuabelen die in den Hoofdelijken Omslag iets van 
belang bijdragen, wonen echter allen te Nes.” 
De raad toont nu enige clementie en stel voor om 1/6 van de kosten van 
onderhoud der gebouwen door het dorp Nes te laten betalen en 1/6 door de 
gemeente. De gemeente zal het traktement van de onderwijzer betalen, 
maar zal proberen om zoveel mogelijk subsidie daarvoor bij de Provincie 
weg te halen. Dit voorstel wordt aangenomen met 10 tegen 1 stem; dat 
Jochum Roelofs Beetsma de tegenstemmer is, ligt voor de hand. 
 
Verzoek aan Z.M. de Koning en aan Provinciale Staten 
Op 14 juli 1853 gaat er een verzoek naar Provinciale Staten waarin de raad 
verzoekt om ten minste f 100,- “of zooveel meer als Uwe Vergadering zal 
goedvinden” jaarlijks aan traktement voor de onderwijzer beschikbaar te  
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stellen en nu eenmalig 1/3 deel van de kosten van de aankoop van grond en 
de stichting van een school en onderwijzerswoning te Moddergat (geraamd 
op hoogstens f 3000,-) beschikbaar te willen stellen. 
Dat verzoek moet natuurlijk wel onderbouwd worden en daarbij wordt de 
toestand van de vissers te Moddergat zo zwart mogelijk voorgesteld! De 
inwoners van het gehucht zullen de formulering van deze brief niet geweten 
hebben, anders hadden ze vast geprotesteerd. Leest u maar mee: 
“Gelijk overal, waar de zedelijke en verstandelijke ontwikkeling der Jeugd 
worden veronachtzaamd, waar geen openbaar onderwijs wordt gegeven, 
ruwheid en barbaarschheid zetelen, zoo ook hier. De goede Zeden gaan hoe 
langer hoe meer verloren. Zonder eenig onderrigt leeft die bevolking, 
behalve enkele gunstige uitzonderingen, daar in den nacht der domheid en 
bekrompenheid voort, de stoffelijke welvaart is reeds lang geweken en heeft 
plaats gemaakt voor armoede en gebrek, de kustvisscherij, het bijna eenig 
middel van bestaan, is in verval; de ingezetenen van Moddergat staan op 
zulk een lagen trap van beschaving, dat misschien nergens elders in ons 
Vaderland zooveel bijgeloof heerscht als daar ter plaatse.” 
De gemeente moet zich natuurlijk wel verantwoorden waarom er niet 
eerder een school is gesticht en daartoe wordt naar voren gebracht: 
-dat er te Nes wel een school voor openbaar onderwijs is 
-dat de afstand daarheen (“een half uur gaans”) voor veel kinderen te ver is 
-dat er een volstrekt gemis aan fondsen is 
-dat de gemeente wel het jaarlijkse onderhoud voor rekening wil nemen 
-dat zoiets voor een gemeente van 6000 zielen al heel veel is, want er 
bestaan maar liefst 12 scholen 
-dat deze scholen de laatste jaren erg zijn verbeterd of vernieuwd 
-dat er aan 12 hoofdonderwijzers en 4 ondermeesters jaarlijks f 2260,- 
moet worden betaald 
-dat er f 700,- jaarlijks wordt betaald voor onderwijs aan kinderen “van 
behoeftige doch niet bedeelde ouders”. 
Aan dit alles moet toch af te lezen zijn dat de gemeente “hare belangstelling 
in het Openbaar Onderwijs door daden toont”. De gemeente vertrouwt er 
daarom op dat Provinciale Staten gunstig zullen beschikken, temeer daar 
“Uwe belangstelling voor het Onderwijs onder anderen blijkt aan de 
Subsidiën in der tijd voor de Zeevaartkundige school te Harlingen, op het 
eiland Ameland, aan de school te Surhuisterveen en mede voor de 
schoolbouw op het eiland Schiermonnikoog verleend”. Door het noemen 
van deze precedenten hoopt het gemeentebestuur aan te tonen enig recht 
op toewijzing te hebben: handig! 
Een vrijwel eensluidende brief gaat naar Zijne Majesteit de Koning. 
De Provincie wil graag (al op 1 aug. 1853) nadere informatie ontvangen 
zoals bestek, tekening en begroting en daarom moet timmerman G.P.  
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Keuning van Ternaard “met den meesten spoed eene schetsteekening, 
bestek en begrooting ontwerpen”. Omdat die tekening eerst weer door de 
raad moet worden goedgekeurd, duurt het wat lang en deelt de Provincie 
(uit naam van de Koning) mee dat de fondsen van het Rijk voor 1853 
onvoldoende zijn: volgend jaar maar weer proberen! 
Intussen gaat het overleg tussen gemeente en Provincie wel gewoon door. 
Zo keurt de hoofdingenieur van waterstaat de tekening goed op een paar 
aanmerkingen na. Omdat het bestek verder niet bewaard is gebleven zijn 
deze opmerkingen van belang voor het begrip van de situatie. De ingenieur 
schrijft dat het lokaal 10.40 meter lang en 6.85 meter breed zal worden 
“…alzoo omtrent 74 ¼ m2 oppervlakte beslaat en daar dezelve om een 
90tal kinderen zal moeten dienen, is dezelve zoo ingerigt naar het 
minimum der afmetingen…”. 
Liever zag de ingenieur het lokaal nog 11 cm langer gemaakt (de woning 
even zoveel korter) waardoor nog eens ¾ m2 oppervlakte zou worden 
gewonnen. De hoogte zal 3.45 meter bedragen, waarbij de ingenieur een 
gewelfd plafond adviseert. 
G.P. Keuning is het met alle voorstellen van de ingenieur eens, behalve met 
het laatste. Het zou de bouw f 75,- duurder maken terwijl geen enkele 
school in de gemeente een gewelfd plafond heeft. Bovendien “kan mijns 
inziens de zolder over de school van groote dienst zijn voor de bewoners 
van het Moddergat, tot berging van vlas of vlaszaad, daar er dikwijls aan 
genoegzame bergruimte voor dat artikel gebrek bestaat”. Praktisch man, 
die Keuning! 
 
De stichting wordt gerealiseerd 
Terwijl er nog gesteggeld wordt over de bouwtekening (in febr. 1854 is er 
nog steeds geen goedkeuring en pas eind april kan er een aanbesteding 
volgen!) komt de Provincie op 9 november 1853 tot het besluit om de 
gewenste subsidie, “f 1200,- niet te bovengaande”, beschikbaar te stellen. 
Ook de f 100,- als bijdrage in het traktement wordt toegestaan. Op 30 jan. 
1854 komt ook Zijne Majesteit de Koning met de toezegging om het 1/3 
deel der kosten te zullen bijdragen. De ook gevraagde bijdrage in het 
traktement zal “eerlang in overweging worden genomen bij de behandeling 
van soortgelijke aanvragen uit andere Provinciën”. Het zal nog tot juli 1854 
duren voordat de gemeente ook deze laatste f 100,- toegezegd krijgt. 
Op de aanbesteding ten gemeentehuize blijkt dat de timmerlui Klaas Uilkes 
Haaksma van Anjum en Ruurd Sipkes Cupery van Oosternijkerk de klus 
gezamenlijk (zij hebben familiebanden) hebben aangenomen voor f 2980,-. 
Daarmee wordt een eerdere begroting behoorlijk overschreden want in het 
verzoek aan de Provincie staat dat de stichting “de f 3000,- niet te boven 
zal gaan”. Maar omdat er f 600,- gegeven is voor pand en grond van Van  
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Harinxma en f 2980,- voor de bouw van school- en schoolwoning, blijft er 
zelfs in de verhoogde begroting weinig over voor de inrichting als aan de 
geplande f 3700,- uit de dorpskas van Nes (f 1200,- Rijk, f 1200,- Provincie, 
f 650,- gemeente en f 650,- dorp Nes) de hand wordt gehouden: f 120,-. 
Terwijl de timmerlui met hun werk beginnen, komt bij de gemeente al een 
verzoek binnen van J.G. Riederis, ondermeester te Wierum, om in 
aanmerking te mogen komen voor een benoeming als hoofdonderwijzer te 
Moddergat. Hij schrijft dat hij de beginselen van algebra en meetkunde en 
de praktische zeevaartkunde beheerst en: “In de veronderstelling, dat de 
Zeevaartkunde vooral, voor de stoffelijke welvaart van deze plaats van 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slot en handtekening onder de sollicitatie-brief van meester Riederis,  
Wierum, 3 mei 1854 
 
groot gewigt en belang is, en er in de omstreken geene gelegenheid bestaat 
tot het ontvangen van zoodanig onderwijs, zoude ik, indien het Ued. Achtb. 
mogte behagen mij in dezen gunstig te gedenken, mij met allen ijver 
toeleggen, om met deze kunst voldoende bekend te worden, ten einde met 
vrucht daarin te kunnen onderwijzen”. 
Riederis moet nog veel geduld betrachten want pas op 22 september 1854 
worden sollicitanten opgeroepen voor een vergelijkend examen in 
november. Mogelijk heeft zijn vroege sollicitatie invloed gehad want per 14 
dec. wordt hij benoemd tot het eerste schoolhoofd van Moddergat. Hij zal 
er 7 jaar lang blijven. Makkelijk zal hij het niet gehad hebben want kwamen 
er in 1855 een 90-110 kinderen naar de nieuwe school, in 1858 was dat 
opgelopen tot maar liefst 159 kinderen. En dat allemaal in één lokaal van 75 
m2! Bij zijn afscheid waren er weer een 100 leerlingen en door gebrek aan 
een opvolger werd er in 1861 een hele tijd lang geen les gegeven. 
Keren we nog even terug naar de schoolbouw. Mogelijk was het gebouw 
grotendeels klaar eind augustus want dan wordt het opgenomen in de 
legger van gemeente-eigendommen. In ieder geval staat er in oktober  
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genoeg om een kwestie te krijgen met buurman Marten Jans Cuperus. Die 
had langs het eerdere pakhuis een voetpad dat hij gebruikte als lijkpad. Dat 
pad was vervallen omdat de schoolwoning meer zuidwaarts was geplaatst. 
De gemeente erkent het recht van Cuperus op dat pad, maar stelt voor om 
“voetpad en reed, uitsluitend tot lijkpad dienende” te verleggen over het 
schoolerf door “het deurtje en schutting gelijk thans bestaat” zuidwaarts te 
verplaatsen. Buurman Cuperus gaat met dit voorstel akkoord. 
Tot slot nog een opmerking van schoolopziener Fruin als hij de uitslag van 
het vergelijkend examen in november 1854 doorgeeft aan het gemeente-
bestuur. Hij schrijft: “Aangenaam zoude het mij zijn dat UEA van uwen 
kant (even als ik van den mijnen) pogingen wildet aanwenden, dat de 
kinderen van Moddergat niet te Paesens en die van Paesens niet te 
Moddergat ter schole gaan. Het verschil van schoolgeld kan alligt tot eene 
hatelijke en voor het onderwijs schadelijke concurrentie aanleiding geven”.  
Een vooruitziende blik van de schoolopziener want in mei 1909 moet de 
openbare school van Moddergat sluiten als er nog maar 12 kinderen de 
school bezoeken. Echter niet de hoogte van het schoolgeld is de oorzaak 
maar de stichting van een gereformeerde school te Moddergat in 1895, 
later gevolgd door een hervormde te Paesens in 1917. Ook de openbare 
Foto van de openbare school te Moddergat, rond 1900. Links de nog 
bestaande (gewijzigde) onderwijzerswoning, rechts de (twee?) weggebro-
ken schoollokalen. De schoolbel zit boven op het dak van de school. De 
kinderen staan allemaal op het weggetje naar de school, nu Schoolreed. 
(Foto: Collectie Museum It Fiskershúske, Paesens-Moddergat) 
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school te Paesens moest (in 1918) de deuren sluiten waarna in 1960 alle 
kinderen van Moddergat en Paesens de nieuwe christelijke school aan de 
Kokentún te Paesens gingen bezoeken. 
 
Bronnen: 
Er werd vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van het archief van de 
gemeente Westdongeradeel. Voor de jaren 1853 en 1854: Ingekomen en 
uitgaande stukken, raadsverslagen en vergaderingen van B&W. Daarnaast 
de afdeling onderwijs. 
1. Zie voor de aanleiding voor dit artikel en het artikel over de stichting van 
de school te Ezumazijl in 1830 De Sneuper 91, bl. 59. 
2.Meester Willem Dirks Jager verklaart bijvoorbeeld in 1837 dat hij “buiten 
zijne gewone schooluren om” les had gegeven in het gehucht Moddergat. 
3. Zie ook de kwestie van het lijkpad, aan het eind van dit artikel. 
 
 
 
 
 
 

DE CICHOREIFABRIEK VAN  
ZWAAGWESTEINDE 
 

O. J. Leegstra (  
 
Door landbouwer Gentius Klazes Tigler Wybrandi werd er in 1874 een 
cichoreidrogerij met 4 eesten gesticht. In 1870 had hij zich als landbouwer 
gevestigd op het Hoge Oerd (thans Miedlaan 26: De Buitenplaats). 
Gedurende de cichoreicampagne waren er 7 arbeiders werkzaam. De 
drogerij lag aan De Zwemmer aan de noordzijde van de Voorweg, ten 
oosten van de brug. Vrij snel na de oprichting moest de drogerij alweer 
worden afgebroken. De provincie had namelijk plannen ontworpen voor 
een betere afstroming van Noordoost-Friesland. In 1882 werden de 
opstallen op afbraak geveild. Na de verbreding van het Zwemmer-kanaal 
werd er niet meer een nieuwe drogerij in Zwaagwesteinde gesticht. De in 
Zwaagwesteinde geteelde cichorei werd voornamelijk in Veenwouden en in 
de drogerij van de gebroeders Raap verwerkt. 
 
Wybrandi werd later directeur van “Freia” te Veenwouden, de oudste 
zuivelfabriek van Friesland, gesticht in 1879. Deze fabriek is – zoals bekend 
- nog te bezichtigen in het Openluchtmuseum te Arnhem.  
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DE GRAFSTENEN IN DE GROTE KERK TE 
DOKKUM 
 

Jan de Jager (  
 
Een aantal leden van de historische vereniging is, zoals u misschien weet, 
bezig geweest met de ontsluiting van de bibliotheek van de gemeente 
Dongeradeel. Ik heb daarnaast vele duizenden foto’s ingescand. Hierbij 
kom ik heel veel interessante foto’s tegen. Een aantal hiervan heb ik er 
speciaal uitgelicht, omdat deze voor velen nieuwsgierig kunnen zijn. Het 
gaat namelijk om de 58 grafstenen in de Martinus (Grote) kerk op de Markt 
te Dokkum. 
Ik heb de tekst op de stenen zo goed mogelijk geprobeerd te ontcijferen en 
deze er voor u bij gezet. Dit artikel begint met een foto waarop een 
overzicht van de Grote kerk tijdens de restauratie in 1968 is te zien. (Het 
Latijnse gedeelte bij foto 5 is vertaald door drs D.H. van der Galien en 
sommige teksten zijn mede ontcijferd door H. de Walle, Groningen. 
Voor een compleet overzicht van de grafstenen verwijs ik u naar een 
boekwerkje dat ik gemaakt heb. U kunt het bij mij bestellen: J. de Jager, 
Kouwe 9, 9103 PE Dokkum of op bovenstaand emailadres. 
In dit artikeltje heb ik een vijftal foto’s uitgelicht. Ik heb de nummering uit 
het boekwerkje aangehouden. Hierin zijn ook nog een aantal foto’s 
opgenomen van vondsten uit de kerk, zoals onderstaande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto 1: 
Vondst uit de kerk 
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foto 2: De Grote kerk tijdens de restauratie 
Foto 3: Anno 1630 den 31 december sterfde Jaeicke Piers’dr huisfrou van 
Pyter Dircks out 31 jaar en leijt hier begraven. 
Anno 1649 den 26 May sterft de deerbare Aefke Ipes’dr huisfrou fan Agge 
Piers out 39 jaren leit alhier begraven met 4 kinderen. 
 
 

117 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: Dit is een steen zonder  
tekst of jaartallen. 
 
Foto 5: De rechtse steen: 
Anno 1640 den 28 Marty sterft den Erentphesten welgeleerden dr Idema in 
leven secretaris der stede Doccum olt 32 jaer en alhier begraven 
 
HIC Conditum est Mortale  Quod 
Petris Nicolaides   S.M.S.Candid et Scolae 
Leoverd. Conrector   Anno 1713 . 30 jan aetat 43 
Placiade deposuit   Sedulitatis honos! Tibi quam 
Leoverdia  famam   Munere Scholari grata per 
Ora dabat! 
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Doctrina et pietas qiud prosint munere divum, Raro aliis; uni contigit 
ampla tibi. Condere sarcophago. Fatis Nicolaida cedens, te   Sic animis 
juvenum fama perennis erit 
  
Vertaling:  
Hier is begraven het sterfelijke dat 

Petrus Nicolaides 
Kandidaat in het bedienen van de Heilige Schrift 
en conrector van de school van Leeuwarden 
In het jaar 1713, op 3 januari, 43 jaar oud 

kalm heeft afgelegd. 
woonbeeld van vlijt! 

Wat een roem schonk Leeuwarden u 
Voor u schoolwerkzaamheden door dankbare woorden 
Wat onderricht en vroomheid in het ambt der goden 
anderen zelden tot voordeel strekt, 
beroerde u alleen ruimschoots 
Om u Nicolaides in het graf te leggen, 

wijkend voor het lot, 
rouwt wie u pleegt lief te hebben: 
Om u rouwt zowel vriend als bloedverwant, 
Zo zal voorwaar uw roem in de harten van de jeugd 
eeuwigdurend zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6: 
Ano 1612 den 20 feb in den Heere gerust D’eerbare Godzalige Imcktjen  
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Foto 7: Ann 1665 den 25 september is in den Heere gerust die deugdryke  
Jancke Idsinga huisvrou van Gellius van Ammama rector binne Doccum 
out ... leit hier begrave 
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KIND AANGEVALLEN DOOR VARKEN 
 
Piet de Haan (  

 
Het artikeltje is maar vijf regeltjes groot en onbedoeld gevonden. Bijna over 
het hoofd gezien maar op de één of andere manier sprong het vanuit de 
krant naar het oog en dan blijkt dat er in 1778 iets verschrikkelijks in 
Metslawier heeft plaatsgevonden. 
Enkele dagen later volgt in dezelfde krant een aanvulling: 
 
“Leeuwarder Courant. 
Dokkum 14 augustus 1778, 
Het in de gepasseerde woensdagse courant gemelde ongeluk is uit haast en 
op een los gerugtten geplaatst, daar men thans met zekerheid uit de mond 
van de chirurgyn L. Stelwagen kan melden, dat op vrydag den 7 july 1778 
het kind van Jan Harmens boere arbeider by Metslawier, anderhalf jaar 
oud zynde, in de wieg leggende, terwijl de ouders op het veld waaren, door 
het varken uit deszelfs hok gebroken zynde, zodanig is gebeten, dat de drie 
voorste vingeren van den linker en de eene voorste van de regterhand tot 
het tweede gelidt, nevens de drie andere vingeren van de regterhand tot het 
eerste gelid zyn afgebeeten, en de eene hand zodanig bekauwt, dat het 
bezwaarlyk zal zyn, de nog overgeblevene vingeren te behouden, het varken 
met ’t aangezigt een begin makende, kwaamen de ouders in huis, vindende 
hun bitter schreijend kind in den ongelukkigen toestand, dat nooit in staat 
zal geraaken, zyn eigen brood te kunnen verdienen.” 
 
Hoe moeten we ons de thuiskomst van de ouders voorstellen? Een 
jammerende moeder die het schreeuwende kindje uit het wiegje tilt en een 
vloekende vader die het varken te lijf gaat? Het dorp Metslawier zal op de 
kop hebben gestaan. Waarschijnlijk, nee natuurlijk zijn de buren te hulp 
geschoten. Mogelijk is er hulp of steun van de diaconie gekomen. Maar  
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vooral, terugkijkend vanuit 2009, geen goede medische hulp voorhanden. 
Er kan slecht gegist worden naar de gang van zaken direct na het ongeval 
en hoe het daarna verder met het kind ging. Het is ook nog maar de vraag 
of het kind wel oud zou worden of dat het gezien de verwondingen al gauw 
zou overlijden. In de digitale Leeuwarder Courant krant hierover geen 
berichten en een overlijdensdatum werd na een kort onderzoek niet 
gevonden. Nieuwsgierig geworden naar de mogelijke verdere levensloop 
van het kind werd er verder gezocht. 
 
De zoektocht begint 
De in het artikel genoemde vader Jan Harmens [ook wel Jan Harms], 
boerenarbeider bij Metslawier, was vrijgezel toen hij in 1773 in Metslawier 
met Piettje Sijbrens uit het nabijgelegen Morra trouwde. Op 28 november 
1773 werd er een zoon Otte geboren en op 26 april 1777 een zoon Pijtter. Uit 
het huwelijk zijn geen verdere kinderen bekend. Met de geboorte van 
Pijtter op 26 april 1777 en daarbij geteld de anderhalf jaar die vermeld 
staan in het krantenartikel kan het niet anders dan dat hij het kind is dat 
door het varken werd verminkt.  
Dankzij de Speciekohieren van de voormalige gemeente Oostdongeradeel 
kon het één en ander gereconstrueerd worden. Uit deze reconstructie komt 
naar voren dat Jan Harmens en Piettje Sijbrens het klassieke arbeiders-
echtpaar is dat regelmatig verhuist. Zij wonen na hun huwelijk in 1773 in 
Metslawier, gaan in 1774 naar Jouswier, in 1775 naar Engwierum, in 1776 
weer naar Metslawier, in 1783 naar [Ooster]Nijkerk, in 1787 naar Morra en 
in 1789 naar Anjum waar ze de volgende jaren op diverse adressen zullen 
wonen.  
In 1800 de vermelding dat Jan Harmens in Anjum van Speciekohier nr. 
178 naar nr. 146 gaat. Maar in 1800 op nr. 146 en de jaren daarna wordt er 
geen Jan Harmens genoemd. Het is onduidelijk of Jan Harmens misschien 
buiten de gemeente/provincie is gaan wonen of misschien in dat jaar 
overleden is. In al die jaren was het gezin slechts twee jaar in het bezit van 
een rier, een jonge koe dus. Twee jaar lang waren ze voor hun doen 
welgesteld en bezaten ze zelfs een volwassen koe. De andere huwelijksjaren 
kenmerkten zich door armoede want altijd weer stond achter Jan zijn naam 
‘gealimenteerd’. Ze werden dan onderhouden door de diaconie of door de 
armvoogden van het dorp waarin ze dat jaar woonden. In het jaar van het 
varken [1778], om maar in de Chinese terminologie te blijven, is 
gealimenteerd doorgestreept en het jaar daarop bezitten ze een rier. Heel 
arm waren ze op dat moment dus niet maar gezien het bijzondere ongeval 
zouden ze wellicht voor steun in aanmerking kunnen komen. Gegevens van 
de armvoogden van Metslawier uit die tijd zijn helaas niet meer aanwezig. 
De diaconierekeningen van Metslawier waar ze in die jaren woonden zijn  
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gelukkig bewaard gebleven. In deze rekeningen echter geen bijdrage aan 
begrafeniskosten, geneeskundige hulp of wat voor hulp dan ook aan een 
kind van Jan Harmens of aan de andere familieleden.  
 
Tot zover geen spoor van het verminkte kind Pijtter Jans. In het kranten-
artikel staat echter ook: “…dat nooit in staat zal geraaken, zyn eigen brood 
te kunnen verdienen.” Was Pijtter Jans daarom misschien terechtgekomen 
in een bedelaarskolonie? Het zou kunnen want ook gezien zijn geboorte-
datum zou hij hiervoor in aanmerking kunnen komen. De indexen van De 
Maatschappij van Weldadigheid werden doorgenomen maar ook hier geen 
resultaat. Ook de overlijdensdata van vader Jan Harmens en die van 
moeder Piettje Sijbrens werden niet gevonden.  
Van zoon Otte Jans, de oudere broer van het verminkte kind Pijtter Jans, is 
echter iets meer bekend. Otte Jans Hamstra, zoon van Jan Harmens en 
Piettje Sijbrens beide overleden, overlijdt op 4 april 1844 op 70 jarige 
leeftijd in Paesens. Hij is dan zonder beroep en ongehuwd. En dan komt de 
gouden tip! Zoek maar eens in de Memories van Successie want daarin 
staat van alles over de eventuele erven en de nalatenschap. Omdat broer 
Otte Jans ongehuwd overlijdt en de ouders volgens de overlijdensakte dan 
al overleden zijn zou als erfgenaam zijn enige broer Pijtter Jans in 
aanmerking kunnen komen.  
En inderdaad, Otte Jans Hamstra staat vermeld in de Memories van 
Successie. Maar ook hier gaat het weer mis. De tip is niet van goud maar is 
slechts verguld want uit de Memories van Successie blijkt dat het bij Otte 
Jans alleen om een akte van onvermogen gaat waarbij het vermelden van 
de erfgenamen niet nodig is, er is immers toch niets te halen. In de 
overlijdensakte van Otte Jans staat ook dat hij ongehuwd was. Zou de 
verminkte jongen bij zijn oudere broer Otte Jans hebben ingewoond en zou 
broer Otte Jans daarom ongehuwd zijn gebleven? De Speciekohieren met 
hierin gegevens over te betalen belastingen geven hierover geen uitsluitsel.  
Het blijft dus gissen over de levensloop van Pijtter Jans om maar niet te 
spreken over de levensloop van het varken. Wat zou de familie eigenlijk 
met het varken hebben gedaan? Het ongeluk gebeurde in augustus, nog 
lang niet de maand waarop meestentijds voor de wintervoorraad geslacht 
werd. Het beest toch slachten en dan zelf opeten? Verkopen of ruilen of 
toch maar in leven houden en dan voor de winter vetmesten? We zullen wel 
nooit te weten komen hoe het met het varken afliep. 
Tot zover de familiegeschiedenis die niet veel duidelijkheid verschaft. Het 
spoor loopt zo te zien dood. Hoe het met de verminkte kindje Pijtter Jans 
verder ging wordt niet duidelijk.  
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Vanuit een ander gezichtspunt 
In het krantenverslag wordt ook een chirurgijn genoemd. Voor zover 
bekend was er in die jaren in Metslawier geen chirurgijn. In Anjum, niet 
ver van Metslawier vandaan, praktiseerde de chirurgijn Johannes Rosier, 
in Oosternijkerk (nog dichterbij) Gossewinus Heeringa, zoon van een 
Dokkumer burgemeester. In Dokkum waren er o.a. L. Stelwagen, Henricus 
Clebe en de zeer omstreden Jan Aloysius Schmeltz. Maar waarom zou een 
chirurgijn van Dokkum erbij geroepen zijn, en waarom L. Stelwagen?  
 
De chirurgijn 
Uit het krantenartikel blijkt dat de Dokkumer chirurgijn, heel- en 
vroedmeester L. Stelwagen ingeschakeld werd om het kind te behandelen. 
Chirurgijn Stelwagen kwam uit een familie van heelmeesters en chirurgijns 
en deed op 15 februari 1770 met goed gevolg examen. De wetenschaps-
winkel van de Rijks Universiteit Groningen werd naar bijzonderheden 
gevraagd maar zij konden in het Album Studiosorum Groningana alleen 
gegevens over L. Stelwagens zoon Arnoldus vinden. Arnoldus had zich op 
24 september 1801 in Groningen aan de universiteit als student laten 
inschrijven.   
Via internet werden er echter twee bijzondere artikelen met daarin de 
naam L. Stelwagen gevonden.  
Te weten: 
1  Noma: de Nederlandse geschiedenis van een inmiddels bijna 
vergeten aandoening. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 145 (51), 
p.2482-2487, Dec  2001. Door KW Marck. 
2 Aus der klinik für kinderchirurgie Dec 2006 
“…120 Jahre später fügte Stelwagen, ein anderer Niederländer, dem 
Krankheitsbegriff Noma eine noch ausführlichere klinische Beschreibung 
hinzu (Stelwagen, 1781). 
 
In deze twee artikelen wordt gerefereerd aan L. Stelwagens gepubliceerde 
‘Waarnemingen’ waarin hij beschrijft hoe hij patiënten met ernstig 
verminkte gezichten behandeld. Hij zou al in 1778 als één van de eersten 
‘gezicht wederopbouw’ operaties uitvoeren. 
In De Sneuper nr 60 blz. 139 publiceerde L. Meerema ‘De geneeskundige 
situatie in Dokkum’ (deel 7) met hierin de beschrijving van een aantal door 
Stelwagen uitgevoerde ‘gezicht-wederopbouw-operaties”. De eerste 
beschreven operatie in Stelwagens ‘Waarnemingen’ van 6 april 1778 en de 
aanval van het varken op 7 july 1778 vonden rond dezelfde tijd en in 
dezelfde omgeving plaats! Daarom werden de oorspronkelijke ‘Waar-
nemingen’ volledig doorgenomen in de hoop dat de verminkte Pijtter Jans 
hierin ook genoemd zou worden. Helaas is dit niet het geval. Wat uit de  
 
 

124 
 
 



beschrijving van de operaties wel duidelijk wordt, is dat kiezen tussen het 
gesnij door chirurgijn Stelwagen of het geknauw door het varken niet direct 
een gemakkelijke keuze is.  
Als we in Stelwagens ‘Waarnemingen’ naar het lijstje patiënten en vooral 
naar hun medische behandeling zien dan kan men zich voorstellen dat 
Stelwagen min of meer als specialist bij het slachtoffertje Pijtter Jans 
geroepen werd.  
 
Door auteur L. Meerema genoemde en beschreven ‘gezicht wederopbouw’ 
operatie, beschreven in de ‘Waarnemingen’. 
*6 april 1778. Naar Joeke Aukes vissersman te Paesens. Een kind van ruim 
2 jaren oud. In augustus volkomen genezen.  
Door L. Meerema genoemde en beschreven ‘gezicht wederopbouw’ operatie 
beschreven in de ‘Waarnemingen’. 
*Naar Johannes Ypes timmerman in Dokkum. Een dochtertje in de zomer 
1779 weer gezond. 
Niet door L. Meerema genoemde en beschreven ‘gezicht wederopbouw’  
operatie: 
*Naar Auke Hendriks huisman toen onder [Ooster]Nieuwkerk nu Hantum-
huizen. Een kind december 1779 gezond.  
Gedeeltelijk door L. Meerema genoemde en beschreven ‘gezicht 
wederopbouw operatie: 
*Naar Ouwe Sijdse te Nieuwier [Niawier]. Een kind. Op 13 mei 1779 
uitgenodigd om te komen. De ouders hadden een Heelmeester uit het Land 
ontboden die enige tijd over het kind gepraktiseerd had. 
 
Vooral de laatste operatie is interessant. Stelwagen neemt de behandeling 
van een collega over en vermeldt later: 
“…op het vriendelykst nodigde ik den Hoog-Geleerden Heere G. 
Coopmans, om het Lyderrtje te zien, gelyk geschiedde. Zyn Hoog-geleerde 
vond myn handelwyze zeer goed, en ried my op dezelfde wyze aan te 
houden(…) wy moesten tot ons bitter leedweezen ondervinden, dat in korte 
dagen het kind den weg van alle vleesch wandelde. Noch jammert het my te 
laat geroepen te zyn. Ik zoude my anderzins met herstelling hebben durven 
vleijen.  
 
Het lijkt mij duidelijk dat Stelwagen zich zeer bewust was van zijn eigen 
capaciteiten. Hij noemde alleen drie geslaagde operaties en de vierde 
genoemde operatie mislukte omdat hij te laat geroepen was, althans dat 
vond hij zelf. 
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Overleed het kind al gauw na het ongeval? 
Het blijft de vraag of het kind het gevreet door het varken lang heeft 
overleefd. Volgens het artikel van 14 augustus 1778 gebeurde het ongeval 
op 7 juli 1778. Ruim een maand heeft de jongen dus nog wel geleefd. In het 
krantenbericht staat o.a.: … het varken met ’t aangezigt een begin makende 
[7 july 1778]….  De eerste door Stelwagen vermelde gezichtsoperatie werd 
in het nabijgelegen Paesens uitgevoerd na 6 april 1778. Hij had dus al min 
of meer wat ervaring opgedaan toen hij bij Pijtter Jans geroepen werd 
waarbij het ook nog de vraag is of Stelwagen direct werd ingeschakeld of 
pas in tweede instantie. 
Na de operatie in Paesens beschreef Stelwagen weer een paar geslaagde 
operaties en één die mislukte omdat hij te laat geroepen zou zijn. Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat hij de behandeling van de bijzondere verminkingen 
van het kind Pijtter Jans aan gelaat en vingers niet zou vermelden als de 
behandeling succesvol geweest zou zijn.  
Mijn [voorlopige] conclusie is dan ook dat het kind de aanval niet lang 
heeft overleefd. 
 
Hoe nu verder? 
Het wachten is op de gouden tip die voor een doorbraak kan zorgen. 
Directe gegevens over het gezin van Jan Harmsen en Piettje Sijbrens zijn 
natuurlijk zeer welkom en kunnen misschien meer duidelijkheid 
verschaffen. Houd er echter wel rekening mee dat er rond 1778 meerdere 
personen met de naam ‘Jan Harmens’ woonachtig zijn in de voormalig 
gemeente Oostdongeradeel. De Jan Harmens uit het Moddergat [WD] in 
de jaren rond 1797 is ook niet de Jan Harmens uit het krantenartikel. De 
eerder genoemde broer Otte Jans gebruikte Hamstra als familienaam maar 
nam hem niet officieel aan.  
 
Bronnen: 
Sneuper nr 58, 59 en 60. De geneeskundige situatie in Dokkum door L. 
Meerema   
Digitaal archief Leeuwarder Courant  
D.T.B boeken Oostdongeradeel 
Burgerlijke stand Oostdongeradeel 
Memories van Successie. 
Speciekohieren Oostdongeradeel 
Handelingen van het Geneeskundig Genootschap, met hierin o.a de 
‘Waarnemingen’ 
(Met dank aan Reinder Tolsma, Hans Zijlstra, Tjeerd Jongsma en Jack 
Boersma voor hun hulp en advies.) 
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Noma: de Nederlandse geschiedenis van een inmiddels bijna vergeten 
aandoening, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 145 (51), p.2482-
2487, Dec 2001. Door KW Marck.   
Résumé: 
Noma is een orofacial [orofaciaal = met betrekking tot de mond en het 
gelaat] gangreen [gangreen = afsterving van een afzonderlijk deel van het 
levend organisme met daarop volgende verrotting of scheikundige 
ontbinding ervan] dat zich kan ontwikkelen in ondervoede en verzwakte 
kinderen. Het was ooit een gemeenschappelijke stoornis in Nederland. De 
medische voorgeschiedenis van kanker heeft een belangrijke Nederlandse 
inbreng. In 1595 was Carel Baten de eerste om de aandoening te 
beschrijven als een soort kanker klinische entiteit en in 1680 bedacht 
Cornelis van de Voorde de naam kanker 'voor deze orofacial gangreen, 
waardoor vervanging plaatsvond van de term waterkanker', die toen in 
gemeenschappelijk gebruik was. Een van de eerste gezicht wederopbouw 
operaties op een soort kankerpatiënt werd uitgevoerd door Leendert 
Stelwagen in 1779. Noma geleidelijk verdwenen in Nederland gedurende de 
tweede helft van de negentiende eeuw als gevolg van een verbeterde 
nutritionele [nutriceutica = voedingsmiddelen met toevoegingen waarvan 
gezegd wordt dat ze een genezende werking hebben] status onder de 
armsten in de samenleving. Maar in andere delen van de wereld sterven 
nog steeds ongeveer 110.000 kinderen per jaar aan deze aandoening, die 
grotendeels vergeten is in de westerse wereld.  
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JOHANNES HILARIDES (1649-1726) 
 

Jan de Jager (  
 
Op 15 mei is in het Admiraliteitsgebouw te Dokkum de tentoonstelling 
“Een Dokkumer slaat terug” geopend. Deze tentoonstelling gaat over 
Johannes Hilarides en zijn uithangbord, zoals hieronder afgebeeld. 
 
 
Johannes Hilarides wordt op 14 mei 1649 te Leeuwarden gedoopt. Over 
zijn afkomst en zijn vroege jeugd is niets bekend. 
Op 24 mei 1668 laat hij zich inschrijven in het register van de Academie 
van Franeker. Opmerkelijk is hierbij dat als afkomst IJlst wordt genoemd, 
terwijl later ook Leeuwarden genoemd wordt. 
Na zijn studie in Franeker wordt hij korte tijd leraar aan de Latijnse school 
van Hindeloopen tot hij in 1671 zijn broer Nicolaus als rector kan opvolgen. 
In Hindeloopen trouwt hij en krijgt daar in 1675 een dochtertje Aeltie. 
Op 13 februari 1681 wordt Johannes Hilarides benoemd tot conrector aan 
de Latijnse school te Dokkum. Op 7 mei 1682 trouwt Johannes met Nieske 
Pijtters welke in 1650 te Leeuwarden is geboren. Zij krijgen zes kinderen: 
Jetske gedoopt 4 maart 1683, Corneliske gedoopt 17 juni 1685, overleden 
1691, Nicolaus gedoopt 7 oktober 1686, Hijlke gedoopt 25 januari 1688, 
allen in de Grote kerk te Dokkum. Verder Cornelis *1691 en Pijtter of 
Petrus *1695. 
Johannes Hilarides was niet alleen rector, maar ook drukker, uitgever en 
boekhandelaar in de Hoochstraat (Hoogstraat) te Dokkum. Verder was hij  
 
 

128 
 
 



vertaler van de fabels van Aesopus (Dit zijn oude Griekse fabels). Niet 
iedereen kon dit waarderen, van een van zijn vertalingen wordt gezegd dat 
het broddelwerk is. 
In 1694 ontstaat er een rel in Dokkum over het uithangbord aan de winkel 
van Johannes Hilarides. Op de ene kant van dit bord is de bijbel afgebeeld 
(dit zien de mensen als ze naar de kerk gaan) en aan de andere kant een 
lanterlu kaartspel, een oud kaartspel (dat zien de mensen als ze de kerk 
weer verlaten hebben). Hij moet dit kaartspel van het gemeentebestuur 
afdekken. Hij doet dit met een matje, maar u begrijpt het al, wanneer het 
wat harder waait, gaat het kleedje omhoog en is alsnog het kaartspel 
zichtbaar. Johannes reageert hierop door aan de tweede druk van de 
vertaling van de fabels van Phaedrus een hekeldicht toe te voegen met als 
onderwerp: 
“Ujthangbord van Johannes Hilarides als Burger en Boekverkooper in de 
Hoochstraat te Dockum alwaar het caartspel en ergernisse bejde ten toon 
staan”. 
In 1699 wordt Johannes rector van de Latijnse school te Bolsward, omdat 
hij uit Dokkum is weggepromoveerd. Bij zijn inauguratie heeft hij het over 
de vernieuwing van het taalonderwijs. Ook hierdoor ontstaan weer 
conflicten. Op 18 juli 1726 komt hij te overlijden te Bolsward en gaat zijn 
vrouw Nieske bij zoon Petrus te Joure wonen. 
U kunt over het uithangbord ook lezen in het boek “Goedfrou foar it 
Libben“ vanT. de Jager, uitgegeven door de KFFB in 2008.  
 
 

ARMENZORG, BURENPLICHTEN EN  
GEWOONTES ROND HET BEGRAVEN 

 

Een inkijk in het sociale dorpsleven op basis van de 
diaconierekeningboeken 

 

Leo Jagersma (  
 

In het vorige nummer van De Sneuper is beschreven welke gegevens met 
betrekking tot het overlijden van personen in de diaconiearchieven te 
vinden zijn. Slechts een klein deel van deze gegevens had betrekking op de 
feitelijke activiteiten van de diaconie. Een groter deel werd gevonden in de 
pogingen van de diaconie om aan extra inkomsten te komen, zoals de 
collectes op het kerkhof, het verhuur van het doodslaken en het monopolie 
op de levering van doodkisten. In dit artikel wordt verder ingegaan op de 
inhoud van de diaconieboeken. Het geeft een aardige inkijk in het 
dorpsleven en de oude gewoonten in de dorpen in de 17e en 18e eeuw. 
 
 

129 
 
 



Armenzorg 
De belangrijkste taak van de diaconie was uiteraard de armenzorg. In 
aanmerking kwamen mensen die door ziekte, ouderdom of invaliditeit niet 
meer konden werken, maar ook de wezen en seizoensarbeiders. Men ging 
alleen tot het verlenen van bijstand over als was gebleken dat de naaste 
familieleden niet in staat waren bij te springen. Op het platteland werd de 
diaconie geleidelijk de eerst aangewezen instantie om mensen bijstand te 
verlenen, hierbij beperkte de hulp zich zeker niet tot de eigen kerkleden. 
Ook andere gezindten die duidelijk tot de dorpsgemeenschap behoorden 
werden geholpen.   Bedelaars, tekening Rembrandt 
 
Toch was armenzorg niet het enige waar de diaconie zich mee bezig hield. 
De diaconie betaalde ook veel kerkelijke zaken. Het vergoedde de voor het 
avondmaal benodigde wijn en brood. Ook de avondmaalsbekers en het 
avondmaalslaken werden door de diaconie aangeschaft. Verder werden 
preekbeurten van dominees van elders betaald. Zelfs onderhoud van de 
kerkelijke bezittingen werd uit de diaconiekas vergoed, zoals de reparatie 
van het uurwerk in de toren, het vervangen van glas, het onderhoud van het 
kerkhof, etc. Daarnaast werden zaken voor het algemeen nut betaald, zoals 
een bijdrage aan het salaris van de schoolmeester en in een aantal gevallen 
ook aan een vroedvrouw. 
 
De grootste kosten voor de diaconie vormden de uitgaven aan de eigen 
armen. Toch werden de voorbijtrekkende bedelaars en armen niet 
vergeten. Meestal werd ze een kleine gift toegeschoven. Regelmatig werden 
zwervende armen met een kar een eind verder op weg gebracht, uiteraard 
ook een goede methode om te voorkomen dat de rondtrekkende armen in 
het eigen dorp zouden blijven “hangen”. De langs trekkende armen worden 
in de rekeningboeken vaak getypeerd, zoals “een soldatenvrouw”, “een boer 
wiens huis verbrand is”, “een arme predikantsvrouw”, een groep 
“Egyptenaren” (zigeuners). Soms droegen de passerende personen echte 
bedelbrieven bij zich om geld te vragen voor bijvoorbeeld het vrijkopen van  
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een slaaf in Turkije, het opbouwen van een kerk, etc. Ook schonken de 
meeste diaconieën jaarlijks geld voor de gereformeerde Paltse en Gulikse 
kerken.  

Diaconierekeningboek: “den 23 julij als losgelt voor de zoon van Jochem 
Tierkx schoold(ienaa)r tot Hijum in Turkien gevangen zijnde ten presentie 
van D. Cronenborg uijtgekeert 
 
Voor de eigen armen waren er periodieke uitdelingen. Huiszittende armen 
waren die mensen die nog in hun eigen huis konden wonen en wekelijks of 
tweewekelijks een bedrag van de diaconie ontvingen om in hun levens-
onderhoud te voorzien. Deze bedeling kon ook in natura plaatsvinden, 
kleding, turf, gerst en soms maaltijden werden dan verdeeld. Naast de 
huiszittenden armen waren er armen die bij anderen inwoonden. Dit 
omdat ze helemaal niets meer bezaten of omdat ze verzorgd dienden te 
worden. In die laatste categorie vielen ook de wezen. Als geen directe 
familie ze kon verzorgen werden deze besteed. Eerst staat enkel de 
registratie van hun kostgeld en de aanschaf van kleren en schoenen in de 
boeken. Later volgen bij de inkomsten van de diaconie vaak de 
loonbetalingen van de eerste baantjes van de wezen. De diaconieregisters 
geven daardoor een goede mogelijkheid de wezen te volgen. Slechts 
gedeeltelijk vindt de besteding in de eigen plek plaats. Sommige wezen 
worden naar (verre) verwanten elders gestuurd of naar grotere boerderijen 
in bijvoorbeeld het Bildt. 
 
Bij de bijstand werd in principe niet op de kosten gelet. Noodzakelijke 
uitgaven werden vergoed, ongeacht de kosten. Zo werd aan een 
gealimenteerde in Burgum in één jaar tijd voor 80 gulden aan medicijnen 
uitgegeven. De betreffende persoon overleed toch nog hetzelfde jaar. Dat 
deze post voor medicijnen niet uniek is blijkt ook uit andere registraties, in 
het register van Ureterp van 1802 komt een persoon voor die ruim 70 
gulden aan medicijnen ontving en in het register van Balk één die zelfs 101 
gulden vergoed kreeg. Ondanks de uitgave voor medicijnen, volgt in de 
registratie meestal kort daarna een overlijden.  
 
Begrafenis 
Een begrafenis was een dure aangelegenheid. De kosten betroffen al snel 
minimaal 20 à 30 guldens. Als de achtergebleven familie dit niet kon  
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betalen schoot de diaconie bij. Op basis van de vergoede posten in de 
diaconieboeken valt de gang van zaken rond de begrafenis goed te 
reconstrueren:  
Er werd betaald voor het verzorgen en waken bij de zieke tot diens over-
lijden. Na het overlijden werd betaald voor het afleggen van de overledene, 
het aanzeggen aan de buren, familie en verwanten, het waken bij de dode, 
het luiden van de klok, het dragen, het maken van de doodskist of zoals 
meestal genoemd het doodvat en het leedmaal. Voor deze begrafenis-
maaltijd werden winkelwaren, brood, kaas, boter, maar ook bier, 
brandewijn, en jenever gekocht.  
Veel van de handelingen rond het begraven gelden als zogenaamde 
burenplichten. De naastliggende buren dienden deze uit te voeren. Echter 
uit de diaconieboeken blijkt dat aan alle betrokkenen kleine bedragen of 
drank vergoed werd. Wel een plicht maar geen kosteloze inzet. Tevens valt 
op dat geen onderscheid werd gemaakt tussen armen en andere 
dorpelingen.  
De begrafenis diende conform de lokale gebruiken te geschieden. Er werd 
niet beknibbeld op bijvoorbeeld de leedmaaltijd. Bij de begrafenis en het 
afleggen werd nogal wat drank vergoed. De bronnen schetsen hierbij soms 
een beeld zoals door Doede Veeman in “De begraffenis fan omke Wopke.” 
bezongen. Dit blijkt onder andere uit een stuk van Roorda in “It alde 
doarp” waar hij het resolutieboek van Leeuwarderadeel van 23 februari 
1667 citeert: “nopens de buireplicht in Leewarderadeel dat zy gehouden 
zullen wezen nuchteren en bequaem de doodtkisten tot des verstervens 
huizen te brengen die daer in leggen…oock niet meerders op het beluiden 
der doode mogen verteeren … tot de sterfhuis lasten alssulcken sommen als 
by vrunden van d’ overledene sal wesen afgesproocken.” Kortom door de 
buren werd vaak veel meer gedronken dan goed voor ze was, de 
nabestaanden draaiden dan voor de kosten op. Konden deze het niet 
betalen dan moest de diaconie bijspringen. In verloop van tijd werd de 
hoeveelheid drank gelimiteerd: de diaconie vergoedde slechts ¼ ton bier 
voor de begrafenis van een kind en een halve ton bier bij het overlijden van 
een volwassene. In de loop van de 18e eeuw werd ook steeds vaker koffie en 
thee geschonken in plaats van bier, brandewijn of jenever. Een bijzondere 
drank die genoemd wordt is “wip”, dit is een soort warm bier dat in de 
wintermaanden gedronken werd. 
 
Dorpsleven 
Degenen die door de diaconie onderhouden werden, dienden ter compen-
satie taken te verrichten. Ook probeerden men te voorkomen dat mensen 
onderstand kregen. In een aantal gevallen verschafte de diaconie geld voor 
de aankoop van een koe, paard of vaartuig waardoor iemand daarmee weer  
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in zijn levensonderhoud kon voorzien. 
Dit betekent dat er in het dorp een groep mensen is die soms zelf niet 
bedeeld werden maar toch veelvuldig in de registers voorkomen. Ze werden 
aangesteld als koster of klusjesman. Ze verrichtten allerhande werkzaam-
heden als het opknappen van de diaconiehuizen, het verzorgen van andere 
armen, etc. Het betalen voor dit soort werk ging heel ver, zelfs voor het 
verzorgen van familieleden werd af en toe betaald. 

Diaconierekeningboek Eestrum 1752: “deselve dito uitgegeven aan Pijter 
Douwes wegens wegbringen van arme menschen… 
den 25 dito uitgegeven aan Pijter Pijters wegens haage beknippen en het 
pad swart maken om die kerk… 
 
 
In de rekeningen komt de gehele middenstand voor bij leveringen van 
goederen. De posten die betaald worden geven daarom een goede indruk 
van de dagelijkse gang van zaken in een dorp. Veel diakenen bleken uit de 
middenstand te komen. Het aanbod van kandidaten was in de meeste 
plaatsen gering. Het ambt van diaken stond in minder hoog aanzien dat de 
ouderling. Vanwege de administratieve verplichtingen werden ze geacht 
minimaal een boekhouding bij te kunnen houden. In veel rekeningen 
leverden de diakenen dus zelf goederen aan de armen. 
 
Bij hetgeen de diaconie verstrekte gold het als een “morele plicht” dat men 
de diaconie weer trachtte terug te betalen. Zo werd in Burgum jarenlang 
een gezin onderhouden. Toen onverwachts de man toch terugkwam, hij 
bleek namelijk soldaat geweest te zijn, werd de diaconie met 120 guldens 
afgelost. Een consequentie van bovenstaande was dat als een gealimen-
teerde overleed, zijn bezittingen aan de diaconie vervielen. Deze werden  
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per boelgoed verkocht. De diaconie werd hieruit eerst vergoed, wat over 
bleef was voor de erfgenamen. Meestal bleef er echter een schuld over. Dat 
de dood in de samenleving een andere rol speelde blijkt bijvoorbeeld uit het 
feit dat in ieder geval in Burgum de boelgoederen van de armen met een 
gering vermogen veelal op bijna dezelfde dag als de begrafenis plaats te 
vinden! Voor ons misschien onbegrijpelijk, maar eigenlijk ook wel logisch, 
vaak waren er niet heel veel spullen te verkopen en juist op de begrafenis 
waren veel mensen zoals familie, vrienden en buren aanwezig. De grotere 
en bijzondere spullen werden later verkocht: “wegens de nagelaten boedel 
van w(ij)l(en) Lammert Warners die in groningerland ov(er)leden was 
desselvs vaartuig publijk v(er)kogt”. 
 
In de erfenis van overleden vrouwen komen nogal eens oorijzers voor. Deze 
werden dan verkocht aan een zilversmid. Soms treffen we ook boeken aan 
in de nagelaten spullen: “ontfangen van Roelef Jans wijf van Kolum voor 
een boek met silvere haken en een gouden ring en een gouden kroontie en 
een string swarte kralties”. In een ander geval blijkt zelfs sprake van 
meerdere boeken:"de boeken van Uilke Sipkes hebben na aftogt van sijn 
schuldt opgebragt waar af de diaconij volgens accoort voor de helft 
competeert". 
 
In het vorige artikel hebben we al aangegeven dat niet enkel armen 
verzorgd werden door de diaconie. Als een persoon geen directe verwanten 
had die hem op het eind van zijn leven konden verzorgen werd met de 
diaconie wel een soort levensverzekeringsafspraak gemaakt. De diaconie 
onderhield de persoon tot zijn dood en verkreeg dan zijn bezit of een deel 
hiervan. Deze gewoonte bleef nog tot in de 20ste eeuw bestaan. Een 
voorbeeld uit het notarieel archief: “Heeg, notaris R. Mulder, Inv. nr. 
054098 repertoire nr. 896 d.d. 9 oktober 1911. Koopakte betreft de verkoop 
van een huis en erf te Gaastmeer, koopsom fl. 3,50 per week alsmede turf 
en geneeskundige behandeling. Diaconie N.H. Gemeente te Gaastmeer, 
koper”. 
 
Ten slotte 
Diaconierekeningboeken bevatten een schaar aan gegevens met betrekking 
tot het gewone dorpsleven voor 1800. Niet alleen de armen treffen we er in 
aan, maar bijna het hele dorp kan er in voorkomen. Kortom een bron met 
rijke en soms verrassende informatie over onze voorouders.  
Voor het bewerken van de gevonden bronnen zijn we nog steeds op zoek 
naar vrijwilligers, enige kennis van oud schrift is daarbij wenselijk.  
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EEN NAAM IS EEN NAAM..... (deel 8) 
 
Eimert Smits (  
 

Deze lijst komt uit het Bevolkingsregister Dokkum 1870-1880. Het tussen 
haakjes staande is het boek en bladzijde nummer van de betreffende 
periode. Reacties hierop kunnen gestuurd worden naar de redactie. 
 
HUSSELMAN (C157), Adriaantje *Harlingen 11-04-1839, gehuwd met Johan 
Speckmann, * Oldenburg 05-02-1837, stucadoor, komen 27-02-1872 van 
Leeuwarden en woonden bij de Hantumerpoort C142. 
HUT (A53), Catharina Margaretha *Rotterdam 14-02-1845, gehuwd met 
Hendrik van Veen, * Edsam 16-12-1831, Ned. Herv. predikant, komen 14-10-
1874 van Oude Pekela, woonden aan de Fetzestraat A51. 
van IDDEKINGE (C328), Jacob Jan *Uithuizermeden 14-08-1837, 
rijkscommies, gehuwd met Jantje Laverman, *Ferwerd 24-08-1835, komen 
27-04-1875 van Koudum en gaan 11-05-1878 naar Leeuwarden, woonden aan 
de Westersingel C137. 
ISAAC Joseph (A4), *Sneek 10-10-1862, slagersknecht, komt 18-02-1879 van 
Sneek en gaat 13-11-1879 naar Bolsward, woonde Hoogstraat A4 bij Leon 
Markus, slager, deze had bijna alleen maar joods personeel met de Ned. 
Israelitische godsdienst. 
ISRAELS Roosje (A4), *Zuidhorn 29-11-1856, dienstmeid bij Leon Markus, 
komt 15-10-1877 van Zuidhorn en gaat 16-06-1878 terug, woonde intern bij 
Markus. 
JASKI (A239), Christina Colderina, *Schiermonnnikoog 20-11-1814, 
overleden Dokkum 17-06-1876, gehuwd met Johannes Verblans, * Dokkum 
27-06-1808, beroep opwekker, gewoond aan de Ooostersingel B236. 
JEENER (A276), Johanna,  *Sappemeer 18-11-1841, komt 16-05-1872 van 
Leens en gaat 16-07-1873 naar Sappemeer, gehuwd met Renze de Jong, * 
Leeuwarderadeel 28-05-1841, gewoond aan de Grote Breedstraat A206. 
JISCOOT (D278), Cornelis * Dinteloord 06-11-1834, ontvanger der 
registratie, komt febr. 1870 van Ooststellingwerf en gaat 10-10-1877 naar 
Appingendam, woonde aan de Keppelstraat D128. 
JONGERMANS (A9), Abrikus W. C., *Dokkum 18-01-1839, RK, komt 10-12-
1877 van Groningen, woonde in de Wargastraat B9. 
JOOST (A47), Adriaan, *Middelburg 08-03-1814, verwersknecht, komt 15-11-
1875 van Veenhuizen en gaat 14-02-1876 naar Groningen, woonde aan de 
Fetzestraat A46. 
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