
REDACTIONEEL 
 
Otto F. Vos 
 
Met dit nummer is de vierentwintigste jaargang van ons verenigingsblad 
weer van start gegaan, nummer 100 komt in zicht! 
Zoals u van ons gewend bent, komt er weer een breed scala aan 
onderwerpen in deze Sneuper aan bod, van ‘Groeten uit Amerika’ tot het 
jammerlijke verhaal van Willem van der Ploeg, slikwerker in de voormalige 
Lauwerszee, die tijdens een dichte mist verdwaalt en daarna nooit meer 
teruggevonden is. 
Erik Smids geeft een voorzetje van een artikel dat hij aan het schrijven is 
over personen in Noordoost Friesland die zich in de Tweede Wereldoorlog 
hebben onderscheiden door hulp aan neergeschoten Engelse en 
Amerikaanse piloten, een belangwekkend onderwerp, waarover niet veel 
bekend is. Het artikel zelf zal in een volgende Sneuper verschijnen. 
Gerard de Weger en Paul Hillebrand, sinds enige tijd gezamenlijk 
onderzoekers van de geschiedenis van Moddergat, komen beiden met een 
artikel, over walvisvaart en een bijna-dijkdoorbraak. We kunnen de 
komende tijd nog meer publicaties van deze beide sneupers tegemoet zien. 
Piet de Haan snijdt twee veel voorkomende problemen bij archief-
onderzoek aan: hoe verhoudt zich de waarde van geld in vroeger tijden met 
de koopkracht van heden en hoe versta je op de juiste manier het gebruik 
van patroniemen in de tijd voor de aanneming van familienamen. Beide 
artikelen zullen voor velen verhelderend werken. 
Tot slot wijs ik u op de belangwekkende publicatie van Oege Leegstra over 
de geschiedenis en afkomst van De Sûkerei in Damwoude, voorheen in De 
Valom.  
De Sûkerei is trouwens ook de plaats van samenkomst op 17 
april als de Jaarlijkse Ledenvergadering van de vereniging wordt 
gehouden. 
Momenteel is de portefeuille van de redactie goed gevuld, helaas nog niet 
met geschreven artikelen, maar wel met toegezegde bijdragen. We rekenen 
er op dat deze veelbelovende woorden door daden gevolgd zullen worden 
en dat er de komende tijd weer voldoende kopij gaat binnenkomen, zodat 
ook in de volgende nummers van De Sneuper een verscheidenheid aan 
artikelen tegemoet kunt zien. 
Veel lees- en sneupplezier gewenst. 
 
Agenda: 17 april Ledenvergadering in De Sûkerei 

   8 mei Wurkferbân FA Maritime Skiednis yn Dokkum 
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BESTUURLIJK 
 
Jan Walda  
 
De voorbereidingen voor de aanstaande voorjaarsbijeenkomst op 17 april in 
De Sûkerei te Damwoude zijn al weer een poosje geleden opgestart en de 
bijgaande uitnodiging biedt een aantrekkelijk programma. Het belooft weer 
een instructieve en interresante bijeenkomst te worden. Wij spreken dan 
ook de wens uit dat wij vele van onze leden op de bijeenkomst kunnen 
begroeten. Het is ook een van de charmes van onze vereniging als de onze 
om op verschillende locaties in het ruime gebied van Noord-Oost-Friesland 
onze voor- en najaarsvergaderingen te houden.  
De activiteiten van en door onze leden zijn vele en blijven goed op peil, wat 
een draagvlak betekent voor alle inspaningen. Wat de samenstelling van 
het bestuur betreft, kwam er door toetreding van Gerard de Weger, geen 
onbekende binnen onze vereniging, een versterking van ons bestuur. 
Tevens werd Haye Talsma uit de gemeente Ferwerteradiel, ook geen 
onbekende binnen onze vereniging, bereid gevonden een bestuursfunctie 
op zich te nemen.Wij zijn beide heren zeer erkentelijk dat zij beiden een 
bijdrage willen leveren in de nu eenmaal noodzakelijke bestuurs-
werkzaamheden. Continuïteit is ook een voorwaarde om de uitvoering van 
de werkzaamheden die nu eenmaal moeten gebeuren te kunnen 
waarborgen. Beide heren zullen op de Ledenvergadering officieel kunnen 
worden benoemd. 
Rest mij persoonlijk een dankwoord ten afscheid als voorzitter van het 
bestuur van onze vereniging voor het geschonken vertrouwen. Tijdens een 
driejarig bestuurslidmaatschap hebben wij genoten van de vele activiteiten 
die hebben plaats gevonden. Waarvan het jubileum van onze vereniging en 
het verschijnen van het boek Op de Praatstoel een van de hoogtepunten 
was. Met de redactie van ons verenigingsblad De Sneuper, en de 
activiteiten van onze webmaster op de site,  hebben wij als vereniging 
“goud in handen”. Het behoort mede tot de mogelijkheden om onze leden 
optimaal van dienst te kunnen zijn. Wij wensen onze vereniging, leden, 
bestuur en redactie nog een goede toekomst en spreken de wens uit dat wij 
als lid van de vereniging persoonlijk nog lang van mogen genieten van alle 
activiteiten.  
U allen dankend voor de ondervonden vriendschap.  
w.g. Jan Walda. 
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GROETEN UIT AMERIKA (9a) 
Kor Postma (  
 
In het negende deel volgen we de familie Epke Alberts Roorda. 
 
Epke Alberts Roorda was geboren op 6 juli 1798 te Rinsumageest en een 
zoon van Albert Egberts van den Akker en Henke Izaaks Roorda. Froukje 
Wiegers van der Lune was geboren op 7 september 1800 te Hallum en een 
dochter van Wieger Pieters van der Lune en Antje Gerrits Kooi. Het 
echtpaar huwde op 30 mei 1822 in Ferwerd in de gemeente Ferwerderadeel 
en krijgen 11 kinderen waarvan er twee op jonge leeftijd overlijden. 
Antje Epkes 
Roorda geboren 
13 mei 1823 en 
overleden 6 juni 
1823 te 
Dantuma-woude. 
Izaäk Epkes 
Roorda geboren 
17 nov. 1828 en 
overleden 23 juli 
1831 te Dantuma-
woude. 
 

      Woning Epke Alberts Roorda en Froukje Wiegers van der Lune 
 
Epke was schilder, glazenmaker en later logementhouder van beroep. Het 
gezin vertrok uit Dantumawoude naar Pella in Amerika in 1857 met vier 
kinderen. Dit waren Hendrik, Gerrit, Hinke en Ruurd. Drie kinderen waren 
hun reeds voorgegaan. Wieger en Anne in april 1855 en Izaäk in 1853 en 
1854. 
Volgens het boek History of Pella hadden Epke en zijn vrouw Froukje 
diverse struiken en planten meegenomen naar Amerika waaronder o.a. 
pruimenbomen, rabarber en rozen. Het waren fervente tuinliefhebbers 
naast hun reguliere bezigheden. 
In Amerika nam Epke zijn oude job van schilder weer op evenals zijn zoon 
Wieger. In zijn vrije tijd schilderde Epke landschappen op glas. De andere 
zonen zochten hun geluk in het boerenbedrijf.  
Twee kinderen blijven in Nederland achter. Albert Epkes Roorda wordt 
geboren op 17 januari 1825 te Dantumawoude. Hij trouwde met Doetje 
Hendriks Brouwer, dochter van Hendrik Brouwer en Vroukje Popkes  
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Vriesema, op 27 juni 1861 in de gemeente 
Tietjerksteradeel. Zij was geboren te 
Bergum op 9 mei 1831. Het echtpaar laat 
vijf kinderen na. Ze worden Froukje, Epke, 
Hendrika, Antje en Saakje genoemd. 
Albert Epkes Roorda overlijdt op 16 maart 
1902 te Veenklooster en zijn vrouw Doetje 
Hendriks Brouwer overlijdt op 6 maart 
1916 te Kollum. 
 
 
Albert Epkes Roorda 
 
 
 
 

Antje Epkes Roorda wordt 
geboren op 9 december 1836 te 
Dantuma-woude. Zij trouwde met 
Hessel Buisma, zoon van Pieter 
Hendriks Buisma en Yke Gerbens 
Joustra, op 28 februari 1861 in de 
gemeente Kollumerland. 
Hessel Buisma was geboren op 25 
augustus 1824 te Langweer. Het 
echtpaar laat drie kinderen na. Ze 
worden Yke, Pieter en Anne 
genoemd. Hessel Buisma was 
Hoofdonderwijzer en overleed op 14 
december 1914 in de gemeente 
Gaasterland en zijn vrouw Antje 
Epkes Roorda enige jaren eerder op 
18 december 1911 te Kollum.  
 

Echtpaar Antje Epkes Roorda en Hessel Pieters Buisma 
 
En hoe vergaat het de andere zeven kinderen van Epke en Froukje? In deel 
8 van Groeten uit Amerika hebben we de drie zonen Wieger, Izaäk en Anne 
al genoemd die met de drie zusters Buwalda huwden. Met hun gezinnen 
vertrekken Wieger, Izaäk en Anne in 1864 naar Oregon. Ze reisden per 
trein naar New York, vandaar per boot naar Panama. Dwars door Panama 
met de trein en vervolgens via de westkust wederom per boot. 
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In de staat Oregon starten de broers gezamenlijk een boerenbedrijf in de 
buurt van Oregon City. 
Ook wonen ze gezamenlijk in een 
groot appartement op hun eigen 
landgoed. In 1869 hielden ze het 
weer voor gezien en reisden terug 
naar Pella. Via een bootreis naar 
San Francisco waarna de reis verder 
naar Pella werd voortgezet per trein. 
De spoorwegen waren nu zover dat 
ze dwars door de Rocky Mountains 
konden. Via de woestijnen en 
prairies belanden ze uiteindelijk 
weer in het gemoedelijke Pella en 
beginnen daar opnieuw met een 
eigen boerenbedrijf. 
Wieger en zijn vrouw Trijntje 
bleven kinderloos maar behandel-
den de vele kinderen en klein-
kinderen van hun broers en zusters 
als hun eigen. 
Zoon Hendrik Epkes Roorda, 
geboren op 9 april 1839 te 
Dantumawoude, overlijdt in de 
burgeroorlog en was ongehuwd. 

 
 
 

        Echtpaar Epke en Froukje Roorda 
 
Hij overlijdt op 18 augustus 1862 te 
Corinth, Alcorn County, Mississippi. 
Hij diende bij het 17th Iowa vrijwilligers 
Infanterie Company H. 
Hij is begraven op de Nationale 
Begraafplaats aldaar. 
Ik wil u een brief door Henry Roorda 
geschreven aan zijn ouders niet 
onthouden. 
 
Waarde ouders, broeders en zusters. 
Wij zijn woensdag in Keokuk aange- 
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komen, wij hebben een nacht in Eddyville gestopt bij Liebe, ik denk 
Trijntje en Anne weten wel waar dat is. Wij hebben een plezierige reis 
gehad, de eerst hebben tien varkens dood gejaagd die sommaar dwars 
doormidden en een haan de kop af. 
Nu wat anders, ik heb het thans goed naar mijn zin maar toen wij hier 
aankwamen waaren wij allen moedeloos, want in de kwartieren het stroo 
daar dik op de grond,maar wij hebben twee dagen in een hotel geweest 
thans zijn wij met ons 7. Het oude coorthuis en hebben het allen goed naar 
den zin. Het 75 regement is nog niet weg maar de Mississipi is eergister 
open gebroken, zij zullen aanstaande week vertrekken  en dan gaan haare 
kwarters zij noemen ons (the bloody grayback) de bloedige grijsruggen 
omdat wij grijs kakatjassen aan hebbenen zij zwarte wij daar geweestin 
hunnen kwartieren, dat is een vijf 
verdiepinggebouw ieder compagnie heeft 
een afzonderlijke kamer. 
Wij hebben donderdag onze kleeren 
gekregen en die bestaan uit een pet, 
overjas, onderjas, twee paar hemden, twee 
onderbroeken, twee paar sokken, een paar 
schoenen, twee deken. 
Wij leggen op stroo, er slapen twee bij 
elkaar en dan leggen wij een deken op het 
stroo en drie over ons. 
Nu moet ik sluiten, stuur deze brief ook 
naar Vriesland dan kunnen zij hem lezen. 
Wees van mij gegroet, 
Henry Roorda 
 
De Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) is de gruwelijkste die ooit op het 

Noord-Amerikaanse conti-
nent is uitgevochten en de 
belangrijkste in de geschie-
denis van Amerika. 
Ruim 600.000 Amerikanen 
vonden de dood in de eerste 
moderne oorlog, waarin 
loopgraven, machinegeweren 
en stalen schepen voor het 
eerst werden gebruikt. Ruim 
260.000 soldaten liggen 
begraven op de Arlington 
National Cemetery, 
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Washington D.C. in Maryland, en is daarmee de grootste militaire 
begraafplaats in Amerika waar eveneens de familie Kennedy, politici, 
astronauten en andere verdienstelijke burgers een laatste rustplaats 
hebben. 
Zoon Gerrit Epkes Roorda wordt geboren op 30 mei 1841 te Marrum. 
Hij trouwt met Adrianna D. van de Meer op 26 maart 1879 in Orange City, 
Sioux County in Iowa. Adrianna van de(r) Meer was geboren op 29 
december 1856 te Pella. Haar ouders zijn waarschijnlijk Nederlanders. 
Gerrit runde een boerenbedrijf in de buurt van het plaatsje Bethel. Het 
echtpaar laat de volgende 10 kinderen na: Cornelia, Epp, Dirk, Henry, 
Flora, Allie, Annie, Isaac, Hattie en Tena. 
Gerrit Epkes Roorda overlijdt op 26 juli 1917 en zijn vrouw Adrianna van 
de Meer overlijdt op 28 juni 1929, beiden te Pella. 

Gezin Gerrit Epkes Roorda en Adrianna van de Meer (drie kinderen 
ontbreken) 
Achterste rij v.l.n.r. Epp, Cornelia en Dirk 
Voorste rij: Annie, vader Gerrit, Flora, Henry, Allie en moeder Adrianna 
 
Dochter Hinke Epkes Roorda wordt geboren op 14 september 1843 te 
Dantumawoude. Zij trouwt in 1862 met Adriaan Jans Rietveld te 
Oskaloosa, Mahaska County, in Iowa. De ouders van Adriaan waren ook 
van Nederlandse afkomst en kwamen ook in 1847 in Pella aan. Het gezin 
vader (John), moeder en acht kinderen zat op het schip de "Catharine 
Jackson". Adriaan Rietveld wordt geboren 29 augustus 1829 in Nederland.  
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Adriaan en zijn vrouw Hinke runden een boerenbedrijf ten zuidwesten van 
Pella vlak bij de Des Moines 
rivier. Het echtpaar laat ook 
acht kinderen na. Dit zijn 
Dirkje, Froukje (Flora), 
John, Hendrik (Henry), 
Wiggert, Antje (Annie), Jim 
en Jannigje (Jane). 
Adriaan Rietveld overlijdt 
op 14 juli 1909 en Hinke 
Epkes Roorda overlijdt op 
02 december 1921 beiden te 
Pella.  
 
 

Adriaan Jans Rietveld en Hinke Epkes Roorda en dochter Jane 
 
Als laatste noemen we Ruurd, ook wel John genoemd, Epkes Roorda. 
Hij werd geboren op 5 mei 1846 te Dantumawoude. Hij vierde zijn elfde 
verjaardag in 1857 aan boord, onderweg naar Amerika. Ruurd Epkes 
Roorda trouwde op 7 oktober 1868 te Pella, Marion County, in Iowa met 
Adrianna Jane van Maren. Zij was een dochter van Jan van Maren en Antje 
van der Linden en was geboren op 23 september 1849 waarschijnlijk 
Friesland. Ruurd of John ventte met huishoudelijke artikelen, eieren en 
groenten langs de deuren naast zijn boerenbedrijf dat hij runde in de buurt 
van Durham. Ruurd overlijdt op 4 september 1924 te Pella en zijn vrouw 
Adrianna overlijdt in 1931 waarschijnlijk ook te Pella, Marion County, 
Iowa. Het echtpaar Ruurd (John) Epkes Roorda laat 12 kinderen na. Tien 
zonen en twee dochters. Ze worden achtereenvolgens genoemd: 
Henry, John, Epp, Wieger, Luke, Anna, Andrew, Albert, Izaak, Anne, Gerrit 
en Janie. 
Epke Alberts Roorda overlijdt op 19 december 1884 en Froukje Wiegers 
van der Lune overlijdt op 14 april 1879 beiden te Pella, Marion County, 
Iowa. 
 
We komen nog even terug op zoon Izaäk Epkes Roorda. Hij is waar-
schijnlijk de meest besproken of degene die het meeste heeft meegemaakt. 
Hieronder volgt zijn eigen verhaal: 
In het najaar van 1852 hoorde Izaäk van een aantal vrienden dat ene 
Meneer O. Bonnema uit Kimswerd van plan was om naar Amerika te gaan. 
Hij was van plan om een nieuwe kolonie in Amerika van de grond te krijgen 
en zocht medestanders om met hem mee te gaan. 
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Hij zocht gerespecteerde en geschoolde vaklui. In het begin van 1853 
smeekte Izaäk zijn vader om een brief te sturen naar deze meneer Bonnema 
en te vragen of hij mee mocht. Hij was een goede schilder en was ook niet 
beroerd om zijn gaven en talenten ergens anders voor te gebruiken. 

Gezin Ruurd (John) Epkes Roorda en Adrianna Jan van Maren (met tien 
zonen) 
Achterste rij v.l.n.r. Albert, Izaak, Anne en Gerrit 
Middelste rij Andrew, Luke, Wieger en Epp 
Voorste rij vader Ruurd (John), moeder Adrianna, Henry en John 
 
Al gauw kwam er respons op zijn vaders brief met de mededeling dat Izaäk 
mee mocht en dat meneer Bonnema vooraf nog graag een gesprek met hen 
wilde omtrent de voorgenomen trip. Na dit gesprek in Leeuwarden werd 
besloten dat Izaäk mee zou gaan als glassnijder en boerenknecht.  
(Het uitvoerige verhaal van de bootreis naar Amerika en de geleden 
schipbreuk wordt, vanwege die uitvoerigheid, in de volgende Sneuper 
geplaatst). 
Mede dank zij de medewerking van onderstaande personen is dit artikel tot 
stand gekomen. Karen Hanley, Murt Kooi, Gretha Thompson, Wilma 
Vande Berg, Rob Sloat, Bill Brunia, Linda Ziemann (allen USA), Theunis 
Velink (NED). 
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DOKKUMER VROUWEN IN HET DIGITAAL 
VROUWENLEXICON VAN NEDERLAND 
 
Arno van der Valk  
Een van de vele projecten van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 
is het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN). Het lexicon biedt 
informatie over de opmerkelijkste vrouwen uit de geschiedenis van 
Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen tot circa 1850. In korte 
biografische schetsen worden vrouwen beschreven die ooit invloedrijk, 
beroemd of berucht waren, maar nu meestal zo goed als vergeten zijn.  
Het DVN bevat ook biografieën van Dokkumer vrouwen. Zoals van de 
geboren Dokkumse Titia Brongersma (1650- na 1687) die bekend werd als 
dichteres met belangstelling voor archeologie. Of de levensverhalen van de 
zusters Folkema, dochters van de Dokkumer goudsmid en graveur 
Johannes Folkema en diens tweede vrouw Brechtje Faber. Beide dames 
werden in Amsterdam bekend als graveurs. Een verhaal apart is de 
biografie van Alyd Jarla. Zij verzette zich met succes tegen een afge-
dwongen huwelijk en trad in in het cisterciënzer vrouwenklooster Sion bij 
Dokkum. Haar verhaal kreeg in de negentiende eeuw bekendheid toen de 
letterkundige Arent van Halmael in 1831 een geromantiseerd verhaal over 
haar publiceerde.  
Voor de geschiedenis van Dokkum veel interessanter is de biografie van 
Catharina Schrader (1656-1746). In 1695 verhuisde ze als weduwe met zes 
kinderen naar Dokkum, waar zij als vroedvrouw in haar onderhoud 
voorzag tot zij met burgemeester Thomas Higt trouwde. Na zijn overlijden 
in 1721 hervatte zij haar vroedvrouwenpraktijk. Als roeping? Voor het geld 
hoefde ze het niet meer te doen. Op 7 februari 1745 – zij was toen 88 – 
verrichtte zij haar laatste verlossing. Ruim anderhalf jaar later stierf zij. 
Catharina Schrader hield van 9 januari 1693 tot 7 februari 1745 in een 
dagboek duizenden verlossingen bij, eventuele complicaties en de afloop 
voor moeder en kind werden ook vermeld. Zo rapporteerde zij op 27 juli 
1698 in Dokkum: ‘ben ik bij Fope Smid zijn wijf Renske [geweest]. En haar 
een dochter gehaald. Ging zwaar af’. Haar aantekeningen vormen een uniek 
document, niet in de laatste plaats als historische bron voor de 
geschiedenis van Dokkum.  
Haar biografie is net als die van de eerder genoemde Dokkumer vrouwen te 
vinden op www.inghist.nl/onderzoek/projecten/dvn/. Haar dagboek 
bevindt zich in de digitale bibliotheek Nederland www.dbnl.org/tekst/ 
schr057memo01_01/index.htm. Wie geïnteresseerd is in de schrijvers en 
de taalkunde van Noordoost Friesland komt in deze digitale bibliotheek 
ruimschoots aan zijn trekken www.dbnl.nl/atlas/fr_standaard.htm. 
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DIVERSE FAMILIES HAVINGA 
Maar hoe zijn ze aan elkaar verwant? Wie helpt? 
 

Jaap Heeringa  
In de loop der tijden heb ik een aantal families Havinga verzameld, maar 
het is niet altijd duidelijk hóé en óf zij aan elkaar verwant zijn. Ik publiceer 
hier de door mij gevonden Havinga’s met de vraag aan de lezers of zij mij 
kunnen helpen of misschien een tip geven naar de mogelijkheid van (niet-) 
verwantschap. 
 

Familie 1 
1.1. Antony Havinga was organist (1667, 1681) te Ternaard, en was gehuwd 
met Yfke Jans. Lidm. 1681 Ternaard. Zij ovl. 3-7-1681, hij ovl. 5-2-1682. 
Bel.3-9-1667, zij van Harlingen. Kinderen:   
Marijke, zie 2.1 
Aaltje, ged. 4 dec. 1670 Ternaard, huwd Hessel Samplonius 
Jan, ged. 14 dec. 1673 Ternaard 
Jacob, ged. 15 aug. 1675 Ternaard 
2.1. Maijke Antoni Havinga, huwt 25 mei 1684 Welsrijp met Simen 
Douwes, afkomstig van Welsrijp, Hennaarderadeel, Simen was schipper. 
Lidm. Ternaard 1691, 1695. Zij bel. 31-12-1685. Kinderen:  
Antony, Gedoopt op 15 maart 1685 in Ternaard 
Jan, Gedoopt op 4 juli 1686 in Ternaard 
Antoni, Gedoopt op 25 maart 1688 in Ternaard 
Douwe, Gedoopt op 7 december 1690 in Ternaard 
Janke, Gedoopt op 3 september 1693 in Ternaard 
Douwe, Gedoopt op 5 april 1696 in Ternaard 
Eva, Gedoopt op 14 november 1697 in Ternaard 
Jochum, Gedoopt op 28 juli 1700 in Ternaard 
Trijntie, Gedoopt op 17 juli 1701 in Ternaard 
Jochum, Gedoopt op 25 november 1703 in Ternaard 
Machteltie, Gedoopt op 7 februari 1706 in Ternaard 
3.2. Jan Symons, Ondertrouw op 9 juli 1718 in Holwerd, met Janke Sierds 
afkomstig van Holwerd. Gehuwd te Holwerd. Kinderen:  
Sijmon, Gedoopt op 11 juni 1719 in Holwerd 
Marike, Gedoopt op 31 augustus 1721 in Holwerd 
Marike, Gedoopt op 25 oktober 1722 in Holwerd 
Sijmen, Gedoopt op 17 december 1724 in Holwerd 
Jancke, Gedoopt op 15 februari 1728 in Holwerd 
Sierd, Gedoopt op 12 november 1730 in Holwerd 
Antje, Gedoopt op 22 mei 1735 in Holwerd 
Jancke, Gedoopt op 21 juni 1739 in Holwerd 
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Deze Jan is waarschijnlijk Jan, de zoon van Simen Douwes, vanwege de 
kinderen Sijmon en Marike. 
 
Wybren Lykles afkomstig van Holwerd, Proclamatie op 9 januari 1707 in 
Ternaard, met Marike Antonius Havinga afkomstig van Ternaard. 
Opmerking : gehuwd te Holwerd 
 
Familie 2 
1.1. Doede Jans afkomstig van Hantum, Proclamatie op 23 mei 1773, 
gehuwd te Hantum met Aaltje Minholts afkomstig van Brantgum, dochter 
van Minnolt Alberts, wonend 1753 in Brantgum. Kinderen:  
Jan, Geb. 19 december 1775 in Hantumhuizen, Ged. 11 februari 1776 in  
 Hantumhuizen 
Hylkje, Geb. 16 oktober 1777 in Hantumhuizen, Ged. 23 november 1777 in  
 Hantumhuizen 
2.1. Jan Doedes Havinga, afkomstig van Nes (Westdongeradeel)huwt op 11 
juni 1809 in Nes met Baukje Andries afkomstig van Hantumeruitburen, 
Geb. 18 december 1777 in Oostrum, Ged. 8 februari 1778 in Oostrum, dv 
Andrijs Joosten en Tjetske Hijlkes. Kinderen:  
Aaltje, Geb. 24 maart 1810 Hantumeruitburen, Ged. 15 april 1810 Hantum 
Doede Havinga, geb. 15 januari 1812 Westdongeradeel (mairie Ternaard) 
Tjitske Havinga, geboren 27 maart 1816 Westdongeradeel (mairie Ternaard 
Joost Havinga, geboren 12 augustus 1818 Oostdongeradeel 
Hylkje Havinga, geboren 25 april 1821 Oostdongeradeel 
Grietje Havinga, geboren 25 mei 1824 Oostdongeradeel 
 
Familie 3 
1.1. Kornelis Klazes van Hiaure, trouwd 31 jan. 1740 Hiaure met Aukje Jans 
van Hiaure. Aukje wordt in 1744 en 1749 genoemd als Akke. Kinderen: 
Claas, 13 febr. / 4 mrt 1744 Hantum 
Sjoerdje, 14 jan. 1748 Hantum 
Jan, 15 mrt / 30 mrt. 1749 Hantum 
Jantje, 17 nov. 1754 Hantum 
Sjoerd, 9 sept. 1759 Hantum 
2.3. Jan Cornelis huwt 18 mei 1783 Hantum Eelkje Pyters van Hantum en 
19 febr. 1792 Maaike Sipkes van Hantum. Kinderen:  
Akke, 11 apr. 1784 Hantum 
Pyter, 12 sept. 1785 Hantum 
Eelke, 10 sept. 1787 Hantum, moeder overl. 
Sipke, 1 mrt. 1793 Hantum 
Tjipke, 7 sept. 1794 Hantum 
Aukjen, 21 mrt. 1796 Hantum 
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Jantje, 3 mrt. 1798 Hantum 
Klaas, 24 juni 1799 Hantum 
Maaike, 8 okt. 1802 Hantum 
Jan Cornelis neemt in 1811 de naam Havinga aan. 
 
Familie 4 
1.1. Jacob Jans afkomstig van Ternaard, huwelijk op 3 mei 1716 in Ternaard 
met Eva Samplonius. Jacob Jans, wagenmaker. kinderen:  
Trijntie, Gedoopt op 6 november 1718 in Ternaard 
Janke, Gedoopt op 5 november 1724 in Ternaard 
Jan, Gedoopt op 12 juni 1729 in Ternaard 
Jan, Gedoopt op 10 juni 1731 in Ternaard 
Johannes, Gedoopt op 17 mei 1733 in Ternaard 
2.5. Johannes Jacobs Havinga afkomstig van Ternaard, Proclamatie op 13 
mei 1759 in Ternaard,met Trijntje Sybrens Andringa afkomstig van Warns 
Opmerking : gehuwd te Wierum. Kinderen:  
Eva, Gedoopt op 16 december 1759 in Wierum 
Klaaske, Gedoopt op 5 september 1762 in Wierum 
Jacob, Gedoopt op 11 december 1764 in Wierum 
Johannes, Gedoopt op 15 maart 1767 in Wierum 
Sybrig, Gedoopt op 28 juli 1771 in Wierum 
Aaltje, Geb. 3 november 1773, Ged. 21 november 1773 in Wierum 
Sybren, Geb. 31 mei 1776, Ged 30 juni 1776 in Wierum 
2.4. Jan Havinga afkomstig van Holwerd Westdongeradeel, huwelijk op 19 
juni 1763 in Holwerd, met Janneke Bruins afkomstig van Leeuwarden. Hij 
is bakenzetter. Kinderen:  
Jacob, Geboren op 11 april 1764, Gedoopt op 15 april 1764 in Holwerd 
Yda, Geboren op 6 januari 1766, Gedoopt op 12 januari 1766 in Holwerd 
Hendrik, Geboren 20 oktober 1769, Gedoopt 29 oktober 1769 in Holwerd 
Eleonora Sophia, Geb. 15 december 1773, Ged. 2 januari 1774 in Holwerd 
Eleonora Sophia, Geb. 6 sept. 1777, Ged. 28 september 1777 in Holwerd 
Yde, Geboren op 30 mei 1781, Gedoopt op 17 juni 1781 in Holwerd 
Grietje, Geb. 21 augustus 1787, Gedoopt op 16 september 1787 in Holwerd 
Kind van Jan Havinga en Janneke Bruins 
 
Familie 5 
Johannes Havinga, huwt 6 mei 1666 Koudum, met Maria Schellinger. 
Kinderen:  
Jan Anthony, gedoopt 23 december 1666 Koudum 
Anna, gedoopt 17 juni 1668, Koudum 
Jacob, gedoopt 25 juli 1669, Koudum 
Annetje, gedoopt 6 november 1670 Koudum 
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Albert, gedoopt 27 oktober 1672 Koudum 
Frederik, gedoopt 3 september 1676 Koudum 
 
Familie 6 
Anne Harmensz Havinga afkomstig van Vlieland, huwelijk op 16 mei 1779 
Met: Jetske Volkertsz, later na 1797 met Petronella Jans 
Kinderen:  
Grietje, Gedoopt op 26 maart 1780 
Harmen, Gedoopt op 21 september 1783, Getuige: Fijke Volkerts 
Trientje, Geboren op 9 juni 1798, Gedoopt op 16 juni 1798 
Pieter, Geboren op 18 oktober 1801, Gedoopt op 25 oktober 1801 
Jacob, Geboren op 1 augustus 1803, Gedoopt op 7 augustus 1803 
 
Familie 7 
Rixtje,Gedoopt op 19 oktober 1732 in Dronrijp, Menaldumadeel. Dochter 
van Simon Havinga, executeur Menadlumadeel en niet genoemde moeder. 
 
Familie 8 
Bouwe, Gedoopt op 3 juni 1754 in Koudum, Hemelumer Oldeferd. Zoon 
van Cornelis Havinga en Lijsbeth Harmens. 
 
 

VRAGEN 
*Linda Zylstra Cressman,  
My grandfather Jacobus E Zijlstra born September 29, 1877 and my 
grandmother Tjalkje de Jong born May 16, 1879 were married November 
12, 1903 came to Paterson New Jersey, USA in 1909 from Driesum, 
Friesland. My grandfather's father's name was Egbert Dirks Zijlstra and his 
mother was Aaltje Lammerts Ruisch. My grandmother's father's name was 
Yke Pieters de Jong and her mother's name was Aukje Doekes Raap. If 
anyone has any more information on my relatives in Friesland please email 
me 
 
*Bob DeVlieg,
My ancestor, Albertus Conraadus (de)Vlieg was married in Dokkum in 
1768. I am looking for information on his parents. 
 
*Wie heeft het boekje “De geschiedenis van een terpdorp in woord en 
beeld”. Het gaat om de plaats Holwerd. Zou graag dit boekje over willen 
nemen of tijdelijk in bruikleen. Vriendelijk dank P. de Ruiter, Email: 
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BIJLAND-ROERSMA, 
EEN PERSOONSVERWISSELING 
 
Jaap Heeringa  
Tijdens stamboomboomonderzoek liep ik tegen een probleem aan. In de 
overlijdensakte van Sjoerdje Jans Bijland werd vermeld (door de buren) 
dat zij 41 jaar oud was, geboren te Oosternijkerk en een dochter van Jan 
Bijland en Tjitske Jans. Tot zover niks mis, lijkt het. Tjitske Jans trouwde 
op 14 mei 1780 te Oosternijkerk met Jan Gerbens. Hun kinderen waren: 
Gerben geb.15 febr. 1781 O.Nijkerk, 
Sjoerdje geb.1 jan. 1783 O.Nijkerk, en  
Gerben geb. 4 mrt. 1806 O.Nijkerk.  
 
Sjoerdje Bijland was op 28 mrt. 1824 O.Nijkerk overleden, 41 jaar oud. Dat 
brengt 1783, wat met het voorgaande klopt. Nog niks mis, naar het lijkt. 
Maar nu komt het probleem. Sjoerdje Bijland was op 7 juni 1801 te 
Oosternijkerk getrouwd met Pieter Bartels de Vries, en zij kregen op 31 okt. 
1813 te Bollingawier een zoon Hendrik. Volgens de vernoemingslijn zou 
Hendrik naar Sjoerdjes zijde vernoemd moeten geweest zijn: 
Jan, 1803  
Bartele, 1805  
Sets, 1808 / Sets, 1809  
Hendrik, 1813  
Klaas, 1816 
Pieter had een broer Klaas, maar aan zijn kant kwam geen Hendrik voor. 
Dus moest het wel van Sjoerdjes kant komen. Zo begon ik de overlijdens-
aktegegevens van Sjoerdje Bijland te wantrouwen. En zo ben ik begonnen 
de Bijland-familie voor en rond 1800 na te trekken.  
Ik vond Jan Hendriks, gehuwd met Trijntje Jans te Oosternijkerk (geh.24 
dec.1758 Brantgum). In 1767 kwamen zij van Ternaard en in 1766 van 
Hantum. Hun kinderen zijn (gedoopt):  
Jan, 1759 Hantum 
Antje, 1761 Hantum  
Johannes, 1766 Hantum  
Sjoerdje, 1768 O.Nijkerk  
Johannes, 1769 O.Nijkerk  
Eelke, 1772 O.Nijkerk  
Eelkje, 1780 O.Nijkerk 
Jan, de oudste komt al in 1805 voor met de naam Bijland. Johannes Bijland 
overl.1823 O.Nijkerk, Jan Jans Bijland overl.1821 O.Nijkerk. Jan is  
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waarschijnlijk eerder getrouwd geweest met Doetje Lammerts, bij wie hij 
drie kinderen had:  
Antie, 1741 Brantg.  
Hendrik 1744 Brantg.  
Lammert 1746 Brantgum.  
Heb getracht een link te leggen tussen Jan Gerbens en Tjitske Jans, en Jan 
Hendriks en Trijntje Jans. Niet gevonden.  
 
Wel vond ik dat Jan Gerbens, dezelfde was als Jan Gerbens Roersma, 
overleden 7 januari 1823 O.Nijkerk, 67 jaar en geboren te Leeuwarden, en 
zoon van Gerben Klazes (ov.) en Harmke Jippes (ov.) [geen Hendrik], en 
echtgenoot van Tjitske Jans. Tjitske leefde in 1823 nog. Zij overleed 15 
ferb.1829 Lioessens, en was een dochter van Jan Martens en Sjoerdje 
Douwes [geen Hendrik]. Ik kreeg zo te maken met twee Sjoerdjes. Sjoerdje 
Jans Roersma en Sjoerdje Roersma alias Bijland.  
 
Nu blijkt dat er in 1801 twee Sjoerdjes getrouwd zijn, welke zeker niet 
dezelfde waren. Op 17 jan. 1801 trouwde Sjoerdje te O.Nijkerk met Lou 
Jans (van Nes) en op 7 juni 1801 trouwde Sjoerdje Jans te O.Nijkerk met 
Pieter Bartels. Lou Jans werd op 4 jan. 1778 te Wierum geboren als zoon 
van Jan Lous en Imkjen Jans. De kinderen van Lou en Sjoerdje waren: 
Tjitske geb. 10 mei 1802 O.Nijkerk,  
Jan geb. 11 nov. 1803 O.Nijkerk,  
Iemkje geb. 29 okt. 1805 O.Nijkerk en  
Klaas geb. 28 mrt. 1808 O.Nijkerk. 
 
Uit de kinderen blijkt dat Lou Jans’ vrouw Sjoerdje Jans, de Sjoerdje Jans 
is van de overlijdensakte, met verkeerde achternaam en man. Of dat 
achternaam en man wel kloppen en leeftijd, namen ouders fout waren, wat 
wel eens vaker voor kwam, omdat de buren dit niet altijd precies wisten. 
Dit had vaak te maken met hoelang men naast elkaar woonde of omgang 
met elkaar had.  
Pieter Bartels de Vries stierf 2 jaar na Sjoerdje van 1824. Overlijden van 
Lou Jans heb ik niet kunnen vinden, noch de aangenomen achternaam. Ik 
hou me aanbevolen voor meer gegevens rond deze persoonsverwisseling. 
Het is mij nu duidelijk geworden dat:  
 
Pieter Bartels (geb.1771) in 1801 met Sjoerdje (geb. 1768) huwde, dat  
Lou Jans (geb.1778) in 1801 met Sjoerdje Jans (geb.1783) huwde.  
 
Past qua leeftijd ook mooi bij elkaar. 
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DE FAMILIES VAN DER KOOI EN KOOISTRA, 
GENOEMD NAAR DE KOOIEN VAN 
TERNAARD 
 
Gerard Mast (  
 
In 2003 bracht ik mijn boek uit met de titel ‘De eendenkooi van Ternaard’. 
De hoofdmoot van het boek vormt de geschiedenis van de eendenkooi van 
het Staatsbosbeheer in de Ternaarderpolder in de gemeente Westdongera-
deel. Deze eendenkooi is in 1756 aangelegd en bestaat nog steeds.  
Bij mijn naspeuringen kon ik in een paar gevallen ook achterhalen dat 
sommige afstammelingen van kooikers in 1811 kozen voor een familienaam 
Van der Kooi of Kooistra. Immers zij hadden op de een of andere manier 
een historische band met deze eendenkooi en gaven daar nog graag uiting 
aan. 
Als eerste hebben we Lieuwe Ulbes van der Kooi(j) (1765-1820). Lieuwe 
is de zoon van Ulbe Pyters en Attje Lieuwes. Het is Ulbe die deze kooi in 
eigendom krijgt en tot zijn dood in 1776 in gebruik houdt. 
Een latere kooiker-eigenaar is Tjeerd Tabes. Hij overlijdt in Ternaard in 
1797. Zijn weduwe, Attje Ypes, zet het kooibedrijf voort tot haar overlijden 
in 1809. Hun zoon Tabe Tjeerds, boerenknecht en winkelier, neemt later de 
naam Kooystra aan. Deze naam wordt daarna steeds als Kooistra 
geschreven. Tabe leefde van 1791-1839. 
 
De oude eendenkooi op het oude land 
Naast deze eendenkooi in de Ternaarderpolder is er ook nog een voor-
ganger op het oude land bij Ternaard. Deze kooi wordt eveneens in mijn 
boek beschreven. Ook aan deze kooi ontlenen later mensen hun 
familienaam. 
In 1758 worden de volgende broers eigenaar van de helft van deze kooi met 
de daarbij behorende woning, ‘t Kooyhuis, en enig land. Het zijn Wijtze, 
Jan, Douwe en Jelger Lieuwes allen wonende in Ternaard.  
Nu wordt deze Wijtse Lieuwes ook genoemd in de ‘Genealogie van der 
Kooi(j) stam F.a.’ van de stichting Familie Van der Kooij. Wijtse is familie 
van het echtpaar Pieter Lieuwes en Akke (Aukje en geen Aafke?) Lieuwes. 
Pieter en Akke trouwen op 9 juli 1752 in Ternaard. Dit echtpaar krijgt de 
volgende kinderen: Lieuwe, Trijntje, Claaske en Dirk Pieters. Vader Pieter 
Lieuwes overlijdt in 1784. Omdat er minderjarige weeskinderen zijn, wordt 
familielid Wijtse Lieuwes als een van de twee curatoren aangesteld. 
Uit de ‘Genealogie van der Kooi(j) stam F.a’ blijkt dat de kinderen Lieuwe  
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en Trijntje later de familienaam Van der Kooi(j) hebben. Over Claaske 
en Dirk Pieters wordt verder geen informatie gegeven. 
Toch is hier nog wel iets van te zeggen. Deze Dirk Pieters trouwt namelijk 
op 7 juni 1801 te Morra met Ettje Jacobs. De proclamatie van dit huwelijk 
vindt in Ternaard plaats. Als Dirk Pieters in 1811 een achternaam moet 
opgeven woont hij als bakker in Lioessens in de gemeente Oostdongeradeel 
en kiest hij voor de familienaam Kooistra. Hij overlijdt in 1818. Dit 
echtpaar heeft negen kinderen gekregen. Het zijn Pieter, Jacob, Klaas, 
Klaas, Jakob, Wietse, Aukje, Grietje en Dirkje. 
Zo zijn er nu nog altijd Kooistra’s en Van der Kooi’s die onderling familie 
zijn en samen een historische relatie hebben met de voormalige eendenkooi 
op het oude land van Ternaard. 
 
 
 
 
 

FRIEZEN  UIT  VROEGER  EEUWEN 
Ik heb de site opnieuw aangepast. Het is nu ook mogelijk bij ouders de 
kinderen te zoeken voorzover die in de database voorkomen. 
Voor iedereen: 
http://www.walmar.nl/inscripties.asp 
Voor bezitters van het boek: 
http://www.walmar.nl/inscrzonder.asp 
Groet Hessel de Walle 
 

DOKKUMER LOKAALTJE 
Graag breng ik de website www.dokkumerlokaaltje.com onder uw 
aandacht. 
Op dit moment is de website nog in ontwikkeling en doen daarom graag 
een beroep op uw redactie. Om ons verslag zo kompleet mogelijk te maken 
zijn wij op zoek naar historisch materiaal zoals foto's, film, of dia' s maar 
ook kranten- en tijdschrift verslagen en particulier archiefmateriaal. Maar 
ook persoonlijke verslagen/herinneringen worden bijzonder op prijs 
gesteld. Tevens doen wij een beroep op bedrijven in de regio die in het 
verleden gebruik hebben gemaakt van de spoorweg. Wellicht kan uw 
redactie enige bekendheid geven aan ons initiatief. Een uitwisseling van 
weblinks wordt daarbij graag door ons geboden. 
Wij zijn bereikbaar via onderstaande communicatiekanalen. 
Met vriendelijke groet. Chris Rijff. 
E-mail: en http://www.gra-cv.com/ 
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COLLECTIE OUDE FOTO’S 
 

Jan de Jager (  
 

Via onze webmaster Hans Zijlstra kregen we bericht dat we foto’s van mevr. 
Ciska Hoeksta mochten inscannen. Het zijn oude foto’s en het mooie 
daarbij is dat van de meeste foto’s de namen bekend zijn. Het gaat om 
foto’s uit de Alberda-familie te Ee. Verder zijn er foto’s bij van de dominee, 

de schoolmeester, vriendinnen 
enz. uit hun tijd. Daar de kwaliteit 
van veel foto’s achtergaat, zullen 
ze beperkt toegankelijk zijn. Ze 
komen in het archief, zodat ze bij 
een constante temperatuur be-
waard worden. Gelukkig staat alles 
op cd. Wie belangstelling heeft 
voor een bepaalde foto uit de lijst 
hieronder kan deze aanvragen op 
bovenstaand e-mailadres.  
U begrijpt wel dat, vanwege de 
werkzaamheden die zitten in het 
zoeken en versturen van zulke 
foto’s, dit niet massaal kan 
gebeuren. Momenteel ben ik bezig 
met het inscannen van de foto 
collectie van David van der Werff 
uit Dokkum. Misschien dat u hier 
in de volgende Sneuper iets over 
kunt lezen. Heeft u ook foto’s of 
dia’s die de moeite waard zijn, laat 
het me weten, misschien dat we 
iets kunnen bereiken. Hieronder 

Eelkje Jans Alberda   volgt de lijst van de Alberda-foto’s.  
 

Aisma (Geertje) 
Alberda (Eelkje Jans, Eelkjen en Melis, Emke, Etje J., Fetze, genealogie, 
Heiltje J., Jan J.,  

Jan Tj., Jan Jans, kinderen, Maaike, Maaike en Emke, Martha, 
Martha en Nieske, 

Melis, Melis J., Melis Jans, Tjalling, Tjalling Jans, Trijntje 
Alberda-de Jong (Sijke) 
Alberda-Jousma (E/Hille) 
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Alberda-Meindersma (Eelkje, Tjalling en Fetze) 
Alberda-Terpstra (Jan, Sijke) 
Alberda-Wassenaar (Jan, Tjipke) 
Althuizius (Jan, Joh.) 
Beek (Ernst) 
Beintema (Johannes Douwes, K.D., Sikjen Tjallings) 
Bergmans (Grietje, relaties) 
Boer de (dr) 
Boerderij 
Boersma (Petronella) 
Boersma-Alberda (Reinder, Maaike) 
Bos (Anna) 
Botma (Folkert Easges, Folkert Jacobs, Jan Korn., Kornelis, Nynke Korn.) 
Botma-Jousma (Eelkje) 
Botma-Terpstra (Anna) 
Buitendijk (dominee, mevr.) 
Bulthuis Raard (meester) 
Castelein (Anne) 
Dijkstra (Baukje Pieters, Gerrit P., Tjitske) 
Douma (Anna, Grietje, Grietje Sybrens, relaties, W.J.) 
Dreijer (Jantje) 
Faber (Trijntje) 
Feddema (Jantje) 
Ferwerda (Pietje) 
Fokkema (Tet en Jan) 
Gereformeerde school (Ee groep III) 
Gorter (J. en W.) 
Groenewold (dominee) 
Groenewold-Bos (Trijntje) 
Hania (Sijke) 
Hannema (Berend, Maaike Melis) 
Hartmans (Berend Johannes, Dirk Dirks, Hartman, Maaike, Maaike Melis, 
Riemke Popes, Tjitske, 

Trijntje) 
Hartmans-Alberda (Maaike, Melis) 
Heeringa (B.J., Ids B.) 
Hiemstra (Emke, Emkje J., Ettje J., Ettje of Baaije, Gosse Jans, Jan Gosses, 
Jantje G., Jantje Gosses, 
 Pier G., Sijke G., Sijke Gosses, Tjitske G., Ytje) 
Huizinga (Itje) 
Humalda (Dirk) 
Idsardi (Anna Maria, Betje, Former Jans, Jan F., Jan Fr., Jatje, Nienke,  
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Nynke, Rienk, Rienk Idzes) 
Idsardi-Hiemstra (Baaije) 
Idzinga (Petronella) 
Jaarsma (Marika [Maaike?]) 
Jansma (Maaike) 
Jong (Sijke) 
Jong de (Cobe, Emke, Frans, Frans Minnes, Imco Minnes, J.F., Jaap 
Minnes, Jacob Fr.,  
 Jacoba Jacobs, Jan F., Jan Fr., K [Sietse], Klaas, Klaas Jac., Minne, 
Minne Fr.,  
 Renske Minnes, Coba) 
Jong de-Jong de (Jacobje) 
Jong de-Alberda-Douma (Klaas, Jan, Tj., Douwe P.) 
Jonge de (NN) 
Jousma (Janke, M., Maaike, Pytje, Sibe Hilles, Siebe Hilles) 
Jousma-Alberda (E.) 
Koldijk (NN., S.) 
Krol (Ate B., Gerrit B., Klaas B., overzicht, Tjeerd B.) 
Laatste jachtdag 1895  
Meindersma (A. en E., Abe, Anne, Douwe Fetzes, Douwe Johannes, Eelke 
Fetzes, Eelkje, 
 Eelkje F., Eelkje Fetzes, Geertje Idzes, Ids P., Jan P., Pieter Fetzes, 
Taetske,  
 Tiete Pieters, Tietje, Tietje en Ane) 
Meindersma-Alberda (Jantje) 
Meindersma-Sevart (Pieter F., Wilhelmina) 
Meinsma (Harm, Trijntje) 
Miedema (Jantje, Tjallina) 
Mossel, van der (Gerrit Sjoerds) 
Mporinanx (familie) 
Obma (Jacob Hendriks) 
Pauwels (Minke) 
Poëziealbum (Namen) 
Poortinga (Dirk) 
Postma (relaties, Trijntje) 
Pouwels (Mina) 
Prins (Ytje Piers) 
Puma (Griet) 
Reinding (Ymkje) 
Rienks (Baukje) 
Romar (Idske) 
Roos (Elisabeth) 
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Roos, de (Lysbeth) 
Spriensma (Tjerk) 
Streekstra (Berber) 
Sytsma (Nienke) 
Terpstra (Aaltje, Aaltje en Trijntje, Anna, Berend Willems, Broer, Doet, 
Gosse, Gosse Br.,  
 Hiltje, Jan, N.N., Nynke, Sietske Y., Sijke, Sjoukje, Taetske, Tietje 
Berends, 
 Tjets, Wytse Br.) 
Veenstra (Jantje) 
Visser (Aaltje, Anna, Trijntje) 
Weiland (Jifke, Trijntje) 
Wieringa (Siebe) 
Wiersma (Klaas) 
Woude, van der (Jan P.) 
Wynia (Naentske N.) 
Yntema (meester) 
Zijlstra (Abeltje Aants, Eke 
Aants) 
?………… (onderwijzer) 
 
 
                          Naentske N Wynia 
 
 
 
(Bovenstaande lijst van op 
portretten afgebeelde personen 
laat zien hoe belangrijk het is om 
op foto’s steeds de namen en data 
te schrijven of op een andere 
manier te bewaren wie de 
afgebeelde personen zijn. Foto’s 
met personen kunnen nog zo oud 
of mooi zijn, als de namen niet bekend zijn, zijn ze feitelijk onbruikbaar. 
Laat de schenking van deze fotocollectie door mevrouw Ciska Hoekstra een 
aansporing zijn voor anderen die ook over dergelijke collecties beschikken 
om deze ter bewaring af te staan aan een archiefbewaarplaats. Uiteraard 
nadat de foto’s eerst zijn ingescand waardoor ze eventueel gemakkelijk 
gepubliceerd kunnen worden terwijl de originele foto’s niet verder in 
kwaliteit achteruit gaan. De Sneuper heeft nu op internet ook een collectie 
Zoekplaatjes: http://picasaweb.google.com/sneuperdokkum, Red.) 
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NIEUWS UIT OUDE KRANTEN 
 

Paul Hillebrand (  
 

De Leeuwarder Courant heeft alle kranten uit haar geschiedenis (sinds 
1752) op internet gezet. Met heel veel plezier heb ik daarin zitten zoeken 
naar artikeltjes, o.a. over het Moddergat van vroeger. Aanleiding was een 
foto die ik vond op Tresoar over de zeer hoge springvloed in maart 1906. 

De dijk aan De Oere te Moddergat, 1906 
 

De zwaar beschadigde zeedijk aan De Oere te Moddergat met een 
noodvoorziening, ongeveer ter hoogte van het huidige Museum “'t 
Fiskershúske”. Op de foto is al niets meer te zien van de huisjes; alleen een 
hoopje losse stenen en een afgezaagde boomstronk laten zien, dat er kort 
hiervoor nog woningen stonden. 
De krant van 15 maart 1906 doet uitvoerig verslag van deze hoge 
waterstand: 
“Het westelijk deel van Moddergat levert een treurigen aanblik op. De 
weg is bedekt met een dikke laag slik, steenen, hout, stroo enz. De storm 
van gisteravond joeg het zeewater zóó hoog op, dat golven van 1 à 2 M.  
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over den dijk rolden en de straat een halve meter hoog onder water zetten. 
De huizen, die tegen en in den dijk gebouwd zijn, hadden het zwaar te 
verantwoorden. Van sommigen zijn de muren gedeeltelijk ingestort. 
Verschillende woningen zijn geheel volgeloopen, zoodat het huisraad 
dreef en natuurlijk erg beschadigd is. De dijk is zwaar beschadigd: over 
een lengte van ongeveer 20 M. is aan den binnenkant bijna alle aarde 
weggeslagen. Met zeilen, zakken met zand, steenen, wagenraderen enz. 
heeft men gelukkig een voorloopige doorbraak kunnen voorkomen.” 
 

Een oudere bewoner uit Moddergat vertelde mij wat hij weer van zijn vader 
had gehoord over deze toestand. Zijn vader, Kees Vanger, was toen een 
knulletje van 7 jaar en logeerde vaak bij zijn oudtante Elisabeth Gerrits 
Vanger. Ook in die bewuste nacht sliep de kleine Kees onder het pandak 
van haar dijkhuisje. Maar van echt slapen zal weinig gekomen zijn, want de 
hoge golven sloegen over de kruin van de dijk en kwamen hard neer op de 
pannen van het huis. Het zal veel indruk op het jongetje gemaakt hebben, 
want nog vele jaren later vertelde hij aan zijn zoon Louw, dat hij 's morgens 
bij het opstaan het slik in de haren had zitten! 

De dijkhuizen te Wierum, 1906 
 

Met man en macht hebben de bewoners de dijk overeind weten te houden. 
Met o.a. zeildoeken van schepen werd de dijkhelling afgedekt. Dit gebeurde 
niet alleen in Moddergat, maar ook in Wierum, waar de situatie niet 
minder dreigend was. Om deze zeilen vast te zetten werden palen dwars 
door het zeildoek geslagen, waar de vissers achteraf flink over gefoeterd 
hebben! 
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Net als na de scheepsramp van 1883, waarbij het merendeel van de vissers 
uit Moddergat omkwam, zal er ook in 1906 paniek zijn geweest. Hals over 
kop moest voor velen elders onderdak worden gevonden. Het zeewater 
stond in sommige huisjes tot 70 cm hoog in de kamers. Jonge mannen 
namen ouderen op de schouders en droegen hen zo uit hun ondergelopen 
huizen. In Moddergat is zelfs heden ten dage nog vaak “iedereen familie 
van elkaar”, dus dat zal destijds zeker het geval zijn geweest. Men zal elkaar 
direct hebben opgevangen. 
Natuurgeweld was deze vissersfamilies aan de Friese waddenkust helaas 
niet vreemd. 
De hiervoor genoemde Elisabeth Gerrits Vanger was de weduwe van de in 
1883 verdronken visser Jan Gooitzens Basteleur, broer van de enige 
geredde drenkeling Gerben Gooitzens Basteleur. Deze Gerben trof op zijn 
eerste visserstocht nadien, het lichaam van zijn broer Jan in zijn netten 
aan. Dramatischer kan het bijna niet. 
De zes huizen tegen de dijk werden zwaar beschadigd en moesten alle 
worden afgebroken. Dit valt te lezen in de krant van 12 september 1907: 
 
“De werkzaamheden aan de zeedijk ten noorden van Moddergat spoeden 
ten einde. Op Oere (het westelijk deel van Moddergat) is over eene lengte 
van ongeveer 200 M. een zwaar ijzeren hek geplaatst. Welk een verschil 
levert de dijk thans op bij ruim anderhalf jaar geleden, toen al die oude 
huizen nog tegen en in de dijk stonden. Hij heeft eene gedaantewisseling 
ondergaan, die zich moeilijk meer den ouden toestand laat indenken. De 
woningen zijn opgeruimd en de plaatsen, waar ze gestaan hebben, zijn 
niet meer aan te wijzen.” 
 
Met dank aan de Leeuwarder Courant, die “oud nieuws” een nieuwe kijk op 
het verleden weet te geven. Kortom: een zoektocht op www.archief-
leeuwardercourant.nl levert verrassingen op! 
Dank ook aan Tresoar (foto Moddergat), Museum 't Fiskershúske (foto 
Wierum) en Louw Vanger. 
 
 

VRAAG 
Ik onderzoek de afkomst van Mechiel Zijlstra geboren te Dokkum, 16-10-
1882. Ouders Klaas Zijlstra en Reintje Bijlsma. Mechiel Zijlstra was 
gehuwd met Catharina Aring. 4 kinderen, oudste Henk Zijlstra; mijn vader 
Reindert Zijlstra geb. te Amsterdam 26-04-1913, en 2 zussen Greet en Lien. 
Ben heel benieuwd of Mechiel Zijlstra nog broers of zussen had en of er al 
een stamboom van deze fam. Zijlstra is of de fam. Bijlsma 
Reina Zijlstra,
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WILLEM VAN DER PLOEG (1921/1961) 

 
André Staal (  
 
Van deze Willem is met zekerheid te zeggen dat hij geboren werd op 3 juli 
1921 te Kollum. De akte van overlijden in het gemeentehuis te Kollum geeft 
blijk van een onzekerheid. Want die akte vermeldt als doodsoorzaak: 
vermoedelijk verdronken op het wad bij Vierhuizen. Dat laatste is een heel 
verhaal, een drama.  
Willem werd geboren als zoon van Wessel van der Ploeg en Minke de Vries. 
Als slikwerker werkte hij op het wad achter de Westpolder. Niet in het 
kader van de werkverschaffing in de winter maar als vaste slikwerker het 
hele jaar door. Per bus werden de arbeiders naar de kwelder gebracht. Dat 
gebeurde geregeld in verband met het getij voor dag en dauw. En als het 
twee keer per dag laagwater was, moest er twee keer gewerkt worden. Het 
werk bestond uit greppelen en rijsdammen bouwen. Zo beoogde het 
polderbestuur een beschermende kwelder aan te leggen voor de dijk van de 
Westpolder. Het vele en zware werk was weinig succesvol. Het werk was 
vooral hard en zwaar in een koude winterperiode. 
 

Tweede van links Willem van der Ploeg op het wad achter de Westpolder 
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Het schaften gebeurde zonder schaftkeet op het wad. In deze winter was 
het weer de arbeiders enigszins meegevallen. Het wilde niet echt winteren. 
De laatste week van januari 1961 had zich een hogedrukgebied boven 
Scandinavië gevestigd. Maar bewolking zorgde er voor dat de temperatuur 
’s nachts slechts enkele graden onder nul zakte. Door een storing vroor het 
zaterdag de 21e  januari maar amper. Wel stond er een oostelijke wind.  
Op die januaridag in 1961 voltrok zich op het wad onder Vierhuizen een 
drama. Een ploeg van zeventien werkers uit Achtkarspelen en Kollumer-
land was die zaterdag om acht uur aan hun dagelijkse klus begonnen. 
Willem was die dag met dorpsgenoot en buurman Klaas Nieuwenhuizen en 
Jan van Seggeren uit Twijzel aan het greppelen. Tijdens de schaft om half 
elf zochten ze zoals vaker een droogvallende plaat op. Ze liepen dan naar 
zo’n plaat om warme voeten te krijgen. Plotseling kwam er een dichte mist 
opzetten en waren dijk en landaanwinning niet meer te zien. Ook begon de 
vloed over de plaat te stromen. De mannen verschilden van mening over de 
juiste koers naar de veilige kwelder.  
Willem besloot de ene kant op te gaan en ontdeed zich, om beter te kunnen 
zwemmen, van zijn jas en laarzen. Zijn beide collega’s gingen samen een 
andere kant op. Zij liepen tegen de wind in want bij hun vertrek het wad 
op, was de wind oost geweest. Twee uur lang zwommen en waadden Klaas 
en Jan door het water. Jan raakte zo uitgeput dat Klaas hem moest onder-
steunen en op het laatste stuk naar de rijsdam moest hij hem zelfs slepen. 
Door het slik langs de dam bereikte Klaas tegen twee uur de dijk. Het was 
inmiddels hoogwater geworden. Na door Klaas gewaarschuwd te zijn, 
haastten de overige slikwerkers zich om Jan in veiligheid te brengen. Jan 
werd op de kooiplaats bij de dijk door een gealarmeerde huisarts onder-
zocht. Daarna werden ze opgevangen op de nabij gelegen boerderij van Dr. 
Mansholt. Boeren en slikwerkers begonnen aan een zoektocht naar de nog 
steeds niet teruggekeerde Willem van der Ploeg. Bij dit zoeken assisteerden 
boten uit Zoutkamp en de Insulinde uit Oostmahorn. Alleen de jas en de 
laarzen van Willem werden uiteindelijk gevonden. 
In Kollum verscheen de bus met slikwerkers niet op de verwachte tijd en 
even later gonsde het van de geruchten in het dorp. Bij moeder en 
weduwvrouw Van der Ploeg sloeg de paniek toe. Haar zoon Tjipke ging 
naar de inmiddels thuisgekomen buurman. Buurman Klaas was een 
gebroken man. Hij wist alleen maar te zeggen dat het heel vreselijk was 
geweest. Ondertussen was dominee Ridder bij moeder Van der Ploeg op 
bezoek gekomen met het treurige nieuws.  
De volgende dagen werd op en langs de Lauwerszee intensief gezocht. Voor 
moeder Van der Ploeg en haar acht kinderen begon de tijd van wachten. 
Aan dat wachten zou nooit een einde komen. De hoop op het vinden van 
Willem begon met het verstrijken van de tijd af te nemen. Soms flakkerde  
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hun hoop op als ergens langs de kust menselijke resten werden gevonden. 
Maar van Willem werd nooit meer taal of teken vernomen.  
Toen in 1969 de Lauwerszee veranderde in Lauwersmeer kregen de nieuw 
aangelegde wegen namen. Met toestemming van moeder Van der Ploeg 
werd een weg op de Zoutkamperplaat naar Willem vernoemd. Willems 
moeder bezocht in de jaren erna enkele malen deze plek.  
Vierenveertig jaar na de verdwijning van Willem sprak ik met zijn broer 
Tjipke. Buiten scheen de zon maar binnen welden de tranen en haperde de 
stem. Emotie om het verlies van toen, maar vooral ook om de herinnering 
aan het verdriet van een moeder. De tijd blijkt niet alle wonden te helen. 
Misschien dat verdriet slijt, maar uitslijten doet verdriet niet. 
Vragend naar het zware werk van de slikwerkers was Tjipke’s commentaar: 
“Fan hurd wurkjen is noch nea ien dea gien”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen 
-  Mondelinge mededelingen en foto van Willem van der Ploeg te Kollum 
-  Archief Gemeente Kollumerland -  De Westpolder door S. J. van Weerden 
-  Archief Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland 
 

VERVOLG  LEDENNIEUWS 
Bedankt als lid: 
Nr. 011 Dhr. W. van Huistede, Lioessens. 
Nr. 88  Dhr. T. Zijlstra (overlijden) 
Nr. 123  Dhr. J. Kampen, Amstelveen.  
Nr. 248 Dhr. J. van Vliet, Baarn. 
Nr. 295 Dhr. A. K. de Vries, Stiens. 
Nr. 313  Dhr. J. Hoek, Roosendaal. 
Nr. 464 Dhr. A. Dijkstra, Kollumerzwaag (overlijden). 
Nr. 487 Dhr. J.D. Hiemstra, Dokkum.     Nr. 500 Dhr.G.Visser,Den Haag 
Indien er wijzigingen optreden in gegevens zoals: Adres, telefoon, e-
mailadres, bankrekeningnummer (bij machtiging), zou u dit dan ons willen 
doorgeven. Zo blijft ons ledenbestand up to date.  
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GROENLANDVAARDERS UIT NOORDOOST 
FRIESLAND 
Walvisjacht in de Arctische gebieden door de eeuwen heen 
 
Gerard de Weger (  
 
De Walvisjacht is van ver voor onze jaartelling bekend door vondsten van 
bewerkte botten en overblijfselen van walvissen, gevonden in archeolo-
gische vindplaatsen en gedateerd door koolstofdatering. Ook in Noorwegen 
zijn rotstekeningen daarover gevonden, evenals voorhistorisch gereedschap 
als harpoenen van vóór onze jaartelling. 
Het is bekend dat Grieken en Romeinen het vlees en de olie van deze dieren 
zeer waardeerden. Aan onze kusten strandden ook walvissen en ze werden 
gretig buitgemaakt, een eerste kennismaking met deze enorme dieren. Op 
foto 1 een aquarel uit het Visboek van Adriaan Coenen uit 1577 is zo’n 

stranding te 
zien bij 

Westerheij 
vlakbij Den 
Haag, Delft 
en Leiden. 

Honderden 
mensen 

kwamen om 
ze te be-
kijken. Deze 

walvissen 
werden door 
de staat bij 
veiling ver-
kocht. Dit 

prachtige 
boek is te 
zien op 

www.kb.nl/ 
visboek. Op 
de foto 2 de 
slacht van 
deze dieren. 
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Van de Basken uit Spanje en Portugal weten we dat ze in de Golf van 
Biskaje zo intensief op walvissen jaagden dat deze dieren zeldzaam werden 
en ze steeds verder weg moesten varen om ze te vangen. Zij waren de 
eersten in de middeleeuwen die steeds noordelijker de walvissen achterna 
trokken en vanuit een schip op de walvissen jaagden. 

Vanuit onze kustplaatsen begon vanaf 1500 de zeevaart zo toe te nemen dat 
wij daar ook mee in aanraking kwamen. Door de drang om de scheep-
vaartroutes naar Azië te verkennen, werd ook gezocht naar een route “om 
de Noord”, door de Arctische zeeën. In 1598 werd er een verslag van 
Willem Barendsz openbaar: “Beschrijvingen van drie zeiltochten om de 
Noord”. 
Daarin beschreef hij de eilanden en de overvloed aan dieren en vissen in 
het gebied tussen Groenland, IJsland, Spitsbergen en Nova Zembla, 
richting “Straat Davies”, het zeegebied tussen Groenland en het huidige 
Amerika. In begin 1600 werd in ons land de “Noordse Compagnie” 
opgericht om de Walvisvaart te reguleren en te stimuleren met subsidies. 
In 1622 waren er al 8 traankokerijen op Spitsbergen en werd er 5 miljoen 
liter traan gewonnen! In 1700 waren er ruim 200 schepen bij betrokken, 
die 67.000 vaten met walvisspek aan land brachten. Een zeer welvarende 
tijd die het mogelijk maakte dat ook vanuit de waddeneilanden 
“commandeurs” (deskundige walvis-, robben- en walrusjagers) de leiding 
over een schip hadden.  
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Soms was er een Schipper-kapitein die de leiding had over het schip. Dan 
komen we in de tijd waarin er bemanningenlijsten komen en vanuit 
Harlingen de walvisvaart groter wordt. 
In de 17e en 18e eeuw moeten er vanuit de waddeneilanden diverse 
bemanningen met commandeurs, die op Hollandse en Duitse schepen ter 
walvisvaart gingen, meegegaan zijn. Helaas zijn er weinig namen bewaard 
gebleven.  
Jaren heb ik gezocht naar de link tussen onze eerst bekende voorouder, 
Claas Botes, die in 1695 van Ameland kwam en trouwde met Orseltje 
Jacobs uit Moddergat en de walvisvaart. Hij ging immers de naam “Groen” 
voeren, naar wij aannemen van “Groenlandvaarder”, dus betrokken bij de 
Walvisvaart. Helaas heb ik het bewijs nog niet gevonden wel heb ik 
daardoor grote interesse voor de walvisvaart uit die tijd. 
Ook is er het indrukwekkende dagboek (uitgegeven in 1818) met het 
verhaal van Hidde Dirks Kat van Ameland. Hij was commandeur op een 
schip van een Duitse reder en heeft in 1777 mee moeten maken dat zijn 
schip door het ijs vermorzeld werd en de bemanning wekenlang op 
ijsschotsen dreef en ten lange leste gered werd door eskimo’s. De 
overlevenden hebben de winter daar doorgebracht en het volgende seizoen 
zijn ze terug naar de bewoonde wereld gebracht. Welke ontberingen 
hebben ze moeten doorstaan! 

Een Walvisbot met inscriptie over de commandeur uit Sneek 
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Er wordt in de 19e eeuw nog steeds op alle grote dieren gejaagd maar na 
1850 is het niet meer rendabel. Ze hebben ze bijna allemaal uitgeroeid en 
na 1865 stopt de Groenlandse walvisvaart vanuit Harlingen helemaal. Er 
zijn een aantal schepen bekend in het seizoen dat van maart tot september 
duurde. Bijvoorbeeld de “Dirkje Adema”, een Fregat van 349 ton, gekocht 
door Reder Barend Visser & Zn. te Harlingen voor fl. 6.635 op een veiling 
te Amsterdam in 1835. Op de bemanningslijsten komen we de namen tegen 
van opvarende uit NOF. 
1844:   

Meindert Meinsma, Anjum, Wis- en Zeevaartkunde te Harlingen. 
Begon als 15 jarige, 9 jr. gevaren en is tot 1e Bootsman benoemd. 
Fieke Sjoordema, uit Anjum Harpoenier 

 Pieter van Dijk uit Anjum Partvaarder 
 Lieuwe P. Hovinga, uit Anjum Idem 
 Melle Ytes Elzinga, uit Wierum Idem 
1858-1863: 

H. Hamstra  uit Anjum Partvaarder = deel opbrengst 
 Freek Visser uit Anjum Idem 
1858 – 1859:  

Hette Annes Walda, uit Paesens ervaren partvaarder. 
 
Over de laatste, onze voorouder uit Paesens, wil ik wat meer schrijven.  
Hette was een zoon van Anne Walda en Jeltje Wytsma, zij trouwden 12-9-
1817 te Metslawier, OD. Hette is te Paesens geboren op 3-11-1823 en was 35 
jr. toen hij voor de eerste keer mee voer op de “Dirkje Adema” mogelijk was 
hij zeevisser en zocht avontuur en meer verdienste op een groot schip. Hij 
maakte géén deel uit van de bemanning als matroos, maar was aan boord 
om de dieren te slachten en te verwerken in vaten en huiden te snijden. 
Blijkbaar was hij al eerder uit Paesens vertrokken want hij trouwde op 9-
10-1856 te Harlingen met Elisabeth Willems Stoker, 25 jr. dochter van 
Willem Stoker en Ybeltje de Vries uit Harlingen. Gelijk na de reis van 1859 
zijn ze naar Paesens verhuisd, blijkbaar had hij genoeg verdiend om een 
huis te kunnen betalen. Want kleine Willem Hettes Walda wordt in 
Paesens geboren op 15-8-1859. Ze hadden al 3 keer een kindje verloren met 
de naam Anne Hettes Walda. Na Willem werden nog Ybeltje * 1-11-1861 en 
Anne * 29-7-1869 geboren in Paesens. Hette stierf op 66-jarige leeftijd op 
29-11-1889 in Paesens. 
 
Bronnen: 
Harpoeniers en Robbenjagers, van Schokkenbroek 
De Amelander Walvisvaart, van Straatsma 
Tresoar, genealogische gegevens 
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TWEE MOORDEN ONTDEKT IN EEN DAG:  
MAN, VROUW 
 
Chicago Daily Tribune (1872-1963): 1 november, 1915 
ProQuest Historical Newspapers Chicago Tribune (1849 - 1985) pagina 1. 
 
Aannemer slachtoffer van rivalen ? 
------------ 
VERBRAND LICHAAM GEVONDEN 
De namen van nog twee slachtoffers van moord kwamen gisteren in 
politiedossiers terecht. Van het ene geval werd door de politie rapport 
opgemaakt toen zij, hoewel de misdaad meer dan twee weken geleden werd 
gepleegd, 30 minuten nadat het lichaam werd ontdekt de dader arresteerde 
en zeven uur later een bekentenis van hem kregen.  
De andere, van een welgestelde aannemer van wegwerkzaamheden, is een 
mysterie waaraan, zo meent de politie, een motief van zakelijke rivaliteit 
tussen een groep concurrerende aannemers en de vermoorde man ten 
grondslag ligt. Er hebben geen arrestaties plaatsgevonden en er zijn slechts 
weinig aanknopingspunten gevonden. 
 
DE "BUSINESS" MOORD, EEN VERHAAL OMTRENT 
RIVALITEIT. 
Sipke Hoekstra was een welgestelde aannemer van wegwerkzaamheden. 
Hij was eigenaar van zes teams met wagens, was werkgever van een aantal 
meer en stond onder zijn collega’s bekend als een man die grip had op de 
“business”. 
Hoekstra had succes en was gelukkig. Met zijn vrouw en zeven kinderen 
woonde hij in een comfortabel huis aan 1819 Yeaton street. Zijn laatste 
grote opdracht was het nivelleren van trottoirs in Cicero waarmee een 
bedrag van $2,000 gemoeid was, zo vertelde hij zijn gezin.  
De aannemer begon met de werkzaamheden op 8 september. De zaterdag 
daarop werd hij opgewacht in Cicero en afgeranseld door twee mysterieuze 
aanvallers die hem bewusteloos op de prairie achterlieten. Roof was niet 
het motief omdat $80 in de broekzak alsook andere waardevolle 
bezittingen onaangeraakt waren.  
"Die lui uit Cicero houden niet van ons, aannemers uit Chicago die daar 
naar toe komen en lagere aanbiedingen doen en aldus de opdrachten van 
hun afpakken”. Hoekstra vertelde zijn vrouw “Ik weet dat ze op me letten 
maar ik wist niet dat het zo ver zou gaan. Van nu af aan zal ik op mijn 
hoede zijn”. 
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Zijn verbrande lichaam gevonden 
Gistermorgen vonden twee mannen die langs het Chicago, Milwaukee en 
St. Paul treinspoor nabij Division Street liepen het naakte en ernstig 
verbrande lichaam van een man die op de prairie onderaan de spoordijk 
lag. Er zat een schotwond in het hoofd. Slechts een paar verkoolde stukken 
resteerden van zijn kleding die in brand was gestoken. Het vuur had de 
rechterhand van de dode man volledig aangetast. Dichtbij lag een kleine, 
goedkope, nieuwe revolver en diverse stukjes geblakerd papier aan de hand 
waarvan het lichaam werd geïdentificeerd als zijnde dat van de welgestelde 
aannemer. 
Toen de politie van het 34st district zich meldde bij het huis van de 
aannemer troffen zij een mevrouw Hoekstra aan die in grote onzekerheid 
verkeerde omtrent de onverklaarbare afwezigheid van haar man die nacht. 
 
"Uiteindelijk te pakken" zegt echtgenote 
“Ze hebben hem dan toch te pakken" zei zij terwijl ze van de schok van het 
nieuws probeerde te herstellen. “Hij vreesde al dat het te wijten zou zijn 
aan zijn lagere aanbiedingen dan die van de aannemers van buiten af”.  
“Niet alleen die van Cicero, want de afgelopen week had hij ook hard 
gewerkt om een opdracht van een school in Norwood Park binnen te halen. 
Hij beloofde mij dat hij voorzichtig zou zijn nadat hij was lastig gevallen 
maar nu hebben ze hem toch te pakken genomen”. 
Vandaag kammen rechercheurs Cicero en de omringende dorpen uit op 
zoek naar bewijs dat concurrenten en hun vertegenwoordigers Hoekstra 
naar de prairie lokten, hem om het leven brachten en vervolgens zijn 
kleding in brand staken in een poging om het bewijs voor de misdaad te 
verhullen. Voor zover de politie heeft kunnen nagaan werd Hoekstra voor 
het laatst gezien in de vroege zaterdagavond toen hij uit de tram stapte op 
Twelfth Street en Crawford Avenue en tegen een vriend in de tram 
opmerkte dat hij een zakelijke aangelegenheid ging bijwonen.  
Het is mogelijk dat hij van plan was om naar het huis van George Kehl te 
gaan, een andere aannemer die op 1225 North Maplewood Avenue woont. 
Kehl had het nivelleren van de trottoirs in Cicero aanbesteed aan Hoekstra 
maar die, immer op zoek naar meer opdrachten, wilde advies inwinnen hoe 
het contract van de school in Norwood Park te verkrijgen. 
Op de stukjes kleding en papieren die nabij het lichaam werden gevonden, 
kwamen vlekken voor waarvan de politie meent dat die afkomstig zijn van 
olie dat over het lichaam was gegoten om het spontaan in brand te steken. 
Rechercheurs konden op basis van de geur evenwel niet aangeven welk 
soort olie werd gebruikt. De kleding en de papieren zullen vandaag worden 
overgedragen aan het laboratorium voor verdere analyse. 
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Een leidraad waar de politie haar hoop op gevestigd heeft is het nieuwe, 
met nikkel gezette revolver dat werd gemaakt door de United States 
Revolver Company en was voorzien van het serie nummer 1451. 
 
Op zaterdagavond gesignaleerd 
Jacob Ritzman, één van Hoekstra’s voerlui, zag de aannemer om 5 uur 
zaterdagnacht. Op dat moment liep Hoekstra noordwaarts op Sixtiest 
Avenue tussen Eighteenth en Nineteenth Street. 
De politie vond een café-eigenaar die Hoekstra tussen 6 en 7 uur had gezien 
op Fifty-Seventh Court en Sixteenth Street. Tot dusver hebben 
rechercheurs niet kunnen achterhalen of Hoekstra rond die tijd werd 
gevolgd. Arthur Birk, die op 3107 Hirsch Street woont, zei dat hij rond 9:15 
uur drie schoten had gehoord vanuit een richting die correspondeert met 
de plaats waar het lichaam werd gevonden. Birk vertelde de politie ook dat 
een melkboer genaamd Lumberg had gemeld dat hij om en nabij 5 uur 
gisterochtend een kleine vuurgloed op de prairie had gezien. 
Onder het spoorviaduct, vijftig voet vanwaar het lichaam werd gevonden, 
vond de politie zeven nieuwe patroonhulzen van het kaliber.32 alsmede een 
aantal sigarettenpeuken. De rechercheurs denken dat deze hulzen op de 
grond zijn gevallen terwijl het wapen werd geladen.  
 
Zelfmoord theorie afgezwakt 
Aanvankelijk neigde de politie naar de gedachte van zelfmoord, daarbij 
veronderstellend dat Hoekstra wellicht zijn eigen kleding in brand had 
gestoken en vervolgens zichzelf had neergeschoten. Deze theorie verloor 
aan kracht toen bekend werd dat de aannemer zich niet verzekerd had, dat 
hij gelukkig was en blijkbaar kerngezond. 
“Mijn man heeft nooit een revolver gehad,” vertelde mevr. Hoekstra de 
politie. “Ooit vond één van de jongens er een in een schuur en bracht het 
mee naar huis en vader stond niet toe dat ze het in huis zouden houden. Hij 
was de laatste man op de wereld om zelfmoord te plegen.” 
“Hij was thuis gelukkig en had veel belangstelling voor de kerk. Hij was lid 
van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan Fourteenth Street tussen 
Throop and Loomis Street. Hij was diaken en later ouderling.” 
 
(Sipke (Samuel) Roelofs Hoekstra werd op 17 november 1864 in 
Oostdongeradeel geboren als zoon van Roelof Sikkes Hoekstra en Jantje 
Sipkes Houtman. Hij emigreerde in 1893 naar de Verenigde Staten en 
vestigde zich in Roseland, Illinois. Later verhuisde hij naar Chicago, 
Illinois. Op 31 oktober 1915 werd hij in Cicero, Illinois vermoord. Met dank 
aan zijn kleinzoon Ralph Hoekstra, Huntington Beach, California, USA.) 
(Dank C. vd Ploeg die het krantenartikel vertaalde, red.) 
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DE WAARDE VAN GELD 
 
Piet de Haan (  
 
In het prachtige artikel van Peter Danz over 200 jaar posthistorie van 
Dokkum in De Sneuper 94 viel mij het bedrag op van f 544,- dat directeur 
Jan Fogteloo na 1860 als pensioen zou genieten. Volgens Danz zou dat 
omgerekend naar hedendaags geld ongeveer € 10.000,- per jaar zijn, een 
vrij laag bedrag naar hedendaagse begrippen. 
Nu lijkt het vergelijken van de waarde van geld in de loop der tijd soms op 
het vergelijken van appels en peren maar toch is er momenteel een website 
in de lucht die enig houvast biedt. 
Het instituut voor sociale geschiedenis te Amsterdam geeft de mogelijkheid 
om de ‘koopkracht’ van een bepaald bedrag uit het verleden te vergelijken 
met hedendaagse euro’s en omgekeerd. Ook kan men bedragen van bijv. 
1910 vergelijken met 1710. Daarnaast kan er ook met dollars en ponden 
worden gerekend. 
Zie: http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php 
Als we in de rekenmodule van deze website de f 544,- van Jan Fogteloo 
invoeren dan zou dat nu een koopkracht van € 4962,77 betekenen, bijna de 
helft van wat Danz in zijn artikel schrijft. 
Instructies op de website: 
Om de waarde van een som geld in een bepaald jaar te vergelijken met die 
in een ander jaar vult u de bedragen hieronder in, in de daarvoor bestemde 
vakjes. U wilt bijvoorbeeld weten: Hoeveel geld heb ik vandaag nodig om 
dezelfde 'koopkracht' te hebben als in het jaar 1950 met f 100? 
U kunt deze berekening maken tussen alle jaren vanaf 1450 tot op heden. 
Let op: Gebruik een . tussen euro’s en centen! 
Nu zelf aan de slag! 
Altijd al willen weten hoeveel uw voorvader, vergelijken met onze tijd, voor 
dat huis of dat stuk land heeft betaald? Altijd al willen weten wat een koe 
eigenlijk kostte in 1650? Dan is hier een goede mogelijkheid om dat eens 
uit te vinden. (met dank aan R. Tolsma) 
 
 
 

VRAAG 
Weet iemand iets over het volgende echtpaar? 
In de Classis van Dokkum dd 5 januari 1657 staat een vermelding van 
Sijmen de Vries schoolmeester en zijn vrouw Rebecca te Brantgum 
Email:
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DIACONIEREKENINGEN EN PATRONIEMEN 
Zoeken naar voorouders 
 
Piet de Haan (  
 
Diaonierekeningen zijn prachtige bronnen waarin door de jaren heen 
honderden bewoners van steden en dorpen de revue passeren. In Sneupers 
nr. 87, 91 en 92 is hierover al het een en ander geschreven. Maar het zoeken 
van b.v. voorouders in deze boeken kan wel eens voor problemen geven. De 
spelling van woorden is overal een probleem en wordt hier verder buiten 
beschouwing gelaten. Bij de min of meer officiële aantekeningen in bij b.v. 
doop en huwelijk, in authorisatieboeken, weesboeken, gerechtelijke 
stukken enz. wordt meestal de ‘officiële’ naam gebruikt. Dat kan een 
achternaam of een patroniem zijn, maar in de diaconierekeningen is het 
gebruik van achternaam of patroniem niet altijd anzelfsprekend. 
Diaconierekeningen werden door één diaken, rendant of praeses genoemd, 
bijgehouden. In Holwerd wisselde dit om het jaar. In Dokkum was de 
wisseling van de praeses in principe om de maand zij het dat de afgetreden 
diaken na een aantal jaren of maanden weer aan beurt kwam om de boeken 
bij te houden. Al deze wisselingen betekenen wel dat er een groot verschil 
zit in de schrijfwijze en strekking van de notities. Tel daarbij op dat er 
vrijwel geen indexen zijn en het doorbladeren van de boeken vanaf het 
begin tot het einde kan beginnen.  
Aan de hand van gegevens uit de diakonieboeken van de Herv. Kerk van 
Dokkum zijn enkele tabellen samengesteld waaruit blijkt dat het zoeken op 
naam niet altijd eenvoudig is. De truc is om de gevonden namen te 
controleren op de website van Tresoar. Vooral de overlijdens-database van 
voor en na 1811 is hierbij belangrijk. 
 
Tabel 1 
Bij het ontbreken van achternaam kan er overgeschakeld worden op de 
patroniemen. Jammergenoeg heeft de volksmond zich niet altijd aan die 
ongeschreven regel gehouden. In [noordoost] Friesland gebruiken ouderen 
in dorpen ook nu nog vaak de combinatie echtgenoot-vrouw om de naam 
van de vrouw aan te geven. De onderstaande tabel geeft hiervan een aantal 
voorbeelden.  
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 Jaar Vermelding in 

Diaconierekening Dokkum  

Lezen als: 

Tabel 1   

1. 1796 Betaald voor ….. en gegeeven an 

Jacob Marritjes 
Maria Pive, de vrouw van Jacob 

Hendriks van Kessel 

2. 1796 Betaald aan Kars Marijke voor 

anbreiden en maaken 
Maria Meinert, de vrouw van 

Karst Bernardus 

3. 1802 Een vat an het huis van Anske 

Bregtie. 

 

Brechtjen Klasen Timmerman, 

de [weduwe?] van Anske 

Eilderts Ketwijk 

4. 1804 Een paar hoosen voor Teunis Wijkje Wikjen Sytses Bontekoe, de 

vrouw van Theunes Jans van der 

Elst 

5. 1807 Aan Nanne Maike voor ’t lappen der 

schoenen  

Mayke Velt, de vrouw van 

Nanne Tieses Helema   

6. 1812 Voor lappen van meuijlen van Jakkele 

Martjen. 

Martjen Jans Bok, de vrouw van 

Jackle Rienks Dijkstra 

7. 1819 Betaald extra aan L. Grijtje wed. Gryttje Hayes, de weduwe van 

Lijbe Hijlkes 

8. 1813 Een blauwe linnen voorschoot voor 

Jakle Martje  

Martje Jans, de vrouw van Jakle 

Rienks Dijkstra 

9. 1820 Betaald …….. voor de wed. van Pijter 

Marten Riemke 
Riemke Gerrits, de weduwe van 

Pijter Marten 

10. 1823 Twee schoorsteenen geveegd , één bij 

Koene Geeske. 

 

Geeske Jacobs, de [weduwe?] 

van Coenraad Jacobs Mook 

 
Tabel 2 
Deze tabel geeft een aantal voorbeelden van voornaam gecombineerd met 
het beroep. Bij het vastleggen van de achternamen in 1811 werd vaak als 
achternaam het beroep gekozen. Boer, bakker, smid, timmerman etc. Een 
aantal voorbeelden in de tabel laat zien dat men hier ook niet altijd blind 
op kan varen. 
 

Tabel 2 Bijnaam/beroep  

11. 1815 Betaald voor een rok voor Luikje 

wedu. Willem Smed 
Lieukje Jans, weduwe van de 

smid Willem Jans Visser 

12. 1820 Betaald voor het maaken van een 

graf voor Jelle Gorter 

Jelle Kornelis Posthumus  

Bij zijn overlijden genoemd als 

gortmaker. 

[zie ook tabel 3 nr 32 en 33] 
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13. 1822 Een lijefdegaaf aan Seike Tekkes 

wedu. van Geert Potdra. 

 

Sijke Teakes Lijssenberg, 

weduwe van  Geert Hendriks de 

Vries. Zowel bij bevestiging 

huwelijk [1791] als bij zijn 

overlijden [1822] genoemd als 

Pottenbakkersknecht 

14. 1795 Betaald aan Geert Sleeper voor ’t 

overbrengen van de  

 

Een sleper is de vervoerder [vaak 

binnen de stad] over land. Later 

karrider genoemd.   

15. 1808 Aan Johannes sleper voor sand 

slepen. 

16. 1795 Betaald aan baas van der Ark 

wegens reparasie aan ons 

armenhuisen 

Een timmerbaas.  Ark is fries voor 

gereedschap. 

17. 1809 Betaald aan Jan Tietes Faber voor 2 

ankers aan het huis van Jan 

Eekstookers weduw 

Jan Vrije was eekstoker (eek is 

o.a. ook azijn)  

Dokkum. Bevestiging huwelijk op 

20 november 1763. Jan Cortvry  

afkomstig van Winschoten, Anna 

Pytters afkomstig vanWinschoten 

18. 1805 Aan Dirk Schroor voor het maken 

van een neuwe broek voor Hai-um 

in het Gasthuis.  

Schroor is een oude benaming 

voor kleermaker. 

19. 1797 Betaald aan Jacob Steevens voor 

schoenlappen ten dienste van Tijtie 

Kupperske. 

Een kupperske is de vrouw van 

een kuiper.  

20. 1804 Aan de erwen van Haje Scheerder 

voor het scheeren aan Haj-oom. 

Baardscheerder 

21. 1805 Aan Josef Scheerder voor een voor 

een jaar scheeren van Hai-um.  

22.    

 

Tabel 3 
Puzzelen wordt het ook als de diakonen voor één persoon verschillende 
namen gebruiken. Bij Jan Bontjes [nr 31 t/m 34] wordt het patroniem 
gebruikt. Allen het wel de naam van de moeder!  

Tabel 3 
Verschillende benamingen 

voor dezelfde personen 

 

23. 1805 Voor het maken van de schoenen van oude Schrist 
(In de begraafboeken van Dokkum als Krist Capot.   

Hij komt ook voor als  Christiaan Willems gehuwd met Lijsbeth 

Johannes. Zij wordt na het overlijden van haar man meestal Beppe Lijs 

genoemd.) Zie volgende bladzij 
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24. 1805 Aan de doodgraver voor het maken 

van het graf voor Schrist-om. 

 

 

25. 1805 Betaald voor linnen voor de wedeu. 

van Schristiaan Willems. 

26. 1812 Betaald voor schoenlappen van de 

wedu. Kristiaan Beppe Lijs  

 

    

27. 1821 Aan Jan Fietes exstra. Jantje, de dochter van Fedde 

Pijtters 

 
28. 1821 Aan Jantje Feddes een exstra 

liefdegaaf in plaats van haar eerste 

bedeling. 

    

29. 1819 Aan Jelle Gorter extra. Jelle Kornelis Posthumus  

Vermelding bij overlijden: hij is 

gortmaker. 

[zie ook tabel 2 nr 12] 

30. 1819 Jelle Posthumus extra.  

    

31. 1802 Betaald wegens onkosten van Bontje 

Sijbouts 

De ouders zijn:  

Gerke Sjerps en Bontje Sybouts. 

De zoon is Jan Gerkes. 

De vader is al vroeg overleden. 

Van zoon Jan is geen huwelijk 

bekend en hij is waarschijnlijk bij 

zijn moeder blijven wonen. 

Vrijwel altijd wordt hij in de 

rekeningen Jan[van]Bontje 

genoemd. Maar ook wel: 

Bontje[haar zoon]Jan. 

(Twee vrijgezelle zoons op 

Ameland werden naar hun 

moeder Tjeerdtje Jans genoemd. 

Te weten Tjete-Jan en Tjette 

Klaas. 

Bron: NDC van 05-02-2010. 

Tjettepâd in Hollum.) 

32. 1803 Aan Jan Gerkes de soon van Bontje 

voor schoenlappen. [juni 1803] 

33. 1814 Voor 2 paar hoosen voor Jan Bontje  

34. 1815 Bet. aan den buirmannen van Drie 

pijpen voor het kist inbengen van 

Bontje Jans. 

 

Tabel 4 
Moeilijk om een volledige naam te traceren is het bij gebruik van 
aanduidingen als moi, mui, om etc.. Weduwen werden vaak met het, zeg 
maar, omgekeerde tante geduid. Niet muoike Maritje maar Maritjemoi en 
dan in diverse spellingen. 
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Bij de mannen gold dit ook. Omke Durk werd dan Durkom. Bij nr 41. was 
de diaken zo vriendelijk de officiële naam erbij te zetten zodat we nu weten 
dat Durkom eigenlijk de weduwnaar Durk Johannes is. 
 

  Moij-meu-om  

35. 1796 Betaald van twee doeden Maritje-

muij en Duijke-mu aan de buirens 

tracktement bij ’t of leigen en in de 

keistel leigen  

Dokkum overlijden/begraven 

1796 

Marte Henderks, oud 88 jaar 

15 juni 1796 

 

Dokkum overlijden/begraven 

1796 

Overleden: Douke Eerdes, oud 71 

jaar 

15 juni 1796 

36. 1797 Betaald aan Doetje-moij voor een 

jaar naijloon voor Durk-om of Durk 

Johs. De somma: 

Doetje-moij = Doetje Hayes zie 

nr. 42 
Durk Johannes 

37. 1800 Betaald aan de buiren bij keste 

inleggen van Doetie-muij 8 lood 

koffie, 4 lood candij. 
 

Dokkum overlijden/begraven 

1800 

Overleden: Doetje Hayes, oud 60 

jaar 

29 september 1800 

38. 1803 Voor schoenmaak voor Ittje Jonge [Een] zoon van Ittje.   

Bij overlijden in de 

begraafboeken genoemd als Tytje 

Jans. 

 

39. 1807 Betaald aan de buure vrouwen in de 

Kooningstraat voor het af en in de 

kist leggen van Ittje-moij . 

40. 1808 Aan de Fijskaal van de buuren van 

de Keuningstraat voor het ter aarde 

bestellen van Koen-om. 

Dokkum overlijden/begraven 

1808 

Overleden: Jacob Koens, oud 74 

jaar 

1 juni 1808 

41. 1808 Een rok gekogt voor oude Keek-

muij 

 

Begraafboeken Dokkum 

overlijden/begraven 22-10-1817 

Begraven: Keeke, dove Keeke 

Overlijdensakte Dokkum, 1817 

Cornelia Durks, overleden 19 

oktober 1817, 78 jaar, vrouw 

Weduwe van Durk Hayes 

Bij de naam Cornelis is de 

roepnaam vaak Kees. 

Cornelia zou dan Keeke kunnen 

zijn.   

42. 1811 Aan doofe Keeke voor het maaken 

van een hemd. 
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Tabel 5 
Bijnamen en scheldnamen komen ook in de rekeningen voor. Zij zijn vaak 
het moeilijkst te combineren met de reguliere naam. Met behulp van 
aanwezige begraafboeken of overlijdensaktes wil dit echter nog wel eens 
lukken. 

  Bijnamen / scheldnamen  

43. 1798 Betaald aan Jakob Steevens voor 

schoenlappen ten dienste van Dove 

Tijtje 

Tijtje ……… 

44. 1811 Aan doofe Keeke voor het maaken 

van een hemd. 

 

Begraafboeken Dokkum 

overlijden/begraven 22-10-1817 

Begraven: Keeke, dove Keeke 

Overlijdensakte Dokkum, 1817 

Cornelia Durks, overleden 19 

oktober 1817, 78 jaar, vrouw 

45.    

46. 1804 Aan Swarte Mari voor een 

eeschenen pot stukken gemaakt bij 

het in storten van de schorstien 

betaalt. 

Zou Mari bij het instorten van de 

schoorsteen onder het roet 

gezeten hebben? 

47. 1804 Aan Mensum Vetlap tot onderstand 

een korf aardappels. 
…….. 

48. 1801 Betaald aan Sauk viswijf voor een 

vat. 

Mogelijk een weduwvrouw die 

met een korf vis bij de deuren 

langs ging. 

49. 1805 Aan Diene Treppet voor het 

oppassen bij Maaschalk. 

Treppet is vermoedelijk de friese 

verbastering van trekpot. In een 

trekpot wordt thee getrokken.   

50. 1814 Betaald aan Josef de Jood voor een 

rok voor Durk Winants wedu. 

Joseph Jacobs de Jong.  

 

 

Voor de liefhebber die alvast wat wil oefenen.  
Wie was Marijke Talke of is het Talke Marijke. Of is Talke eigenlijk Teeke? 
Voor de duidelijkheid [misschien wel onduidelijkheid] staat de naam van 
de diaken die de gegevens noteerde erbij.  

1796 Betaald aan Talke Marijke voor het benaijen van Sijtse 

Arjens voor een jaar en geern. 

Hoite J. Altena 

1797 Betaald aan Marijke Talk voor een jaar ´t lappen en 

naijen van Olvert Klaases en ´t benodig geern. 

Hoite J. Altena 

1798 Betaald aan Marike Pijtters Talke voor een jaar jaar 

naijloon van Olvert Klaases.  

S. H. Gorter 

1798 Talkie Marijkie bij mij gehaalt 6 lood duitgaar. [duitse 

garen] tot dienste van Sittie [Sijtse] en Olvert. 

J. A. Gleistra 
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NOORDOOST FRIEZEN ONDERSCHEIDEN 
VOOR HULP AAN PILOTEN 
 
Erik Smids (  
 
Amsterdam – Een vrij krachtige wind waait langs diergaarde Artis, door 
het Oosterpark en over de tussenliggende Mauritskade langs de torens van 
de markante huisvesting van het Indisch Instituut. De bevrijding van de 
Duitse bezetting is anderhalf jaar oud. Artis en het Oosterpark hebben de 
oorlog naar omstandigheden redelijk doorstaan. In het Indisch Instituut 
wordt op deze relatief warme en winderige donderdagmiddag in november 
1946 een aantal Nederlanders gedecoreerd met een Amerikaanse onder-
scheiding voor verleende hulp aan neergekomen geallieerde vliegtuig-
bemanningen in de Tweede Wereldoorlog. In het licht van de wereld-
politiek is de locatie van deze bijeenkomst, in het vroeger geheten 
Koloniaal Instituut, bijzonder te noemen. Acht dagen eerder, op 13 
november, heeft de ondertekening van de ontwerpovereenkomst voor het 
latere Akkoord van Linggadjati plaatsgevonden, waarmee de Nederlandse 
regering de Republik Indonesia defacto erkent. Onder de gedecoreerden 
bevinden zich een tweetal Friezen: het zijn de 49-jarige politieambtenaar 
Andrijs van der Meulen uit Zwaagwesteinde en de 50-jarige handelaar in 
bouwmaterialen uit Drachten genaamd Roelof Cornelis Vermeulen. In 
aanwezigheid van Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders en ondermeer 
de militair attaché van Groot-Brittannië spreekt de Amerikaanse 
ambassadeur Stanley Kuhl Hornbeck (1833-1966) de woorden: ‘Deze 
decoraties symboliseren de werkelijke en blijvende dankbaarheid van het 
Amerikaanse volk voor de heldhaftige diensten van mensen van Nederland, 
die met uiterste trouw aan hun land en hun Koningin, met toewijding aan 
de idealen die aan Nederland en Amerika gemeen zijn, en met de hoogste 
moed bij de verdediging van deze idealen, het instrument geweest, door de 
hulp die zij aan geallieerde piloten en vliegtuig-bemanningen hebben 
verleend, om de eindzege te verhaasten.’ Als gezant van de Verenigde 
Staten van Amerika reikt hij tijdens deze tweede Medal of Freedom 
ceremonie de vrijheidsmedaille met zilveren palmtak tweemaal uit. Vijftig 
landgenoten, waaronder de twee Friezen, ontvangen de vrijheidsmedaille 
met bronzen palmtak. 
 
Aan Van der Meulen en Vermeulen is deze hoge Amerikaanse 
onderscheiding toegekend. Wie zijn naast Van der Meulen andere 
Noordoost Friezen geweest die op enerlei wijze neergekomen geallieerde 
vliegers hebben geholpen in de Tweede Wereldoorlog?  
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Binnen het onderzoeksgebied van de ‘Historische Vereniging Noordoost 
Friesland’, bestaande uit dorpen en buurtschappen in de huidige 
gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland 
c.a., zijn dit: Baarsma, Beerda, Beuckens, De Boer, Boorsma, Van Dijk, Van 
Duinen, Dykstra, Ferwerda, Van der Gang, Gosma, De Graaf, Hamstra, 
Holwerda, Keuning, Klazinga, Van der Laan, Leystra, Liezenberg, Nauta, 
Pals, Sipma, Steegstra, Stielstra, Stoel, Sytsma, Toxopeus, Vanger, Visser, 
De Vries, Westra en Wouda. Te zijner tijd volgt een publicatie over deze 
Friese helden zonder uniform. 
 
 
 
 

KERKDOCUMENTEN 
Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-Zwaagwesteinde 
 
Online beschikbaar: scans/fotos van Kerkdocumenten van 
Dantumawoude-Driesum en Wouterswoude 1697-1898 en tot 1834 ook 
Zwaagwesteinde.  
Zie op http://altijdstrijdvaardig.nl 
 
Invt. nr. 1  Doopboek-1772-1822 
Invt. nr. 2  Doopboek-1772-1898 
Invt. nr. 3  Lidmatenboek 1772-1862 
Invt. nr. 4  Diaconierekeningboek 1756-1773 
Invt. nr. 5  Diaconierekeningboek 1773-1787 
Invt. nr. 6  Diaconierekeningboek 1787-1806 
Invt. nr. 7  Diaconierekeningboek 1806-1834 
Invt. nr. 8  Diaconierekeningboek 1835-1856 
Invt. nr. 9  Kerkvoogdij rekeningboek 1772-1792 
Invt. nr. 10  Kerkvoogdij rekeningboek 1792-1843 
Invt. nr. 11  Kerkvoogdij rekeningboek 1844-1876 
Invt. nr. 133  Lidmatenboek 1697-1748 
Invt. nr. 134  Doopboek 1697-1750 
Invt. nr. 135  Lidnmatenboek 1750-1722 
Invt. nr. 135  Doopboek 1750-1812 
Invt. nr. 136  Trouwboek 1752-1810 
Invt. nr. 137  Doopsgezinde Gemeente Trouwboek 29 april 1796 tot en  

met 30 december 1810 
 

Met vriendelijke groeten, Anton Musquetier. 
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‘Hy hat oan ‘e lytse dea ta west’ 
 

DE SCHIJNDODE VAN DRIESUM 
 
Jouke Dantuma (  

 
 
Foto: huisje Wybe’ Anne. In dit huisje zou de schijndode van Driesum 
hebben gewoond. Het stond achter de kerk waar later een parkeerplaats 
is aangelegd. ‘Wiebe Anne’ had jarenlang hier een winkeltje. 
 
Dit verhaal speelt zich af in Driesum en wel in het jaar 1615. Berent 
IJsbrands woonde met vrouw en kinderen in een huisje in de nabijheid van 
de Hervormde kerk. In het dagelijkse leven verdiende Berent de kost met 
het maken van houten tonnen, vaten, emmers en kuipen. Maar ook Berent 
had niet het eeuwige leven en toen hij stierf waren het de buren, die hem 
het doodshemd aantrokken. Een andere buurman had ondertussen de 
timmerman opdracht gegeven om een kist te vervaardigen.  
Op het moment dat men Berent in de kist wou leggen ontdekte zijn vrouw 
een rode stip op de wangen van haar overleden man. De weduwe zei: ‘Sa 
wol ik myn man net kiste ha’. Toen zij de volgende ochtend het huis verliet 
om bij anderen te gaan wassen en schrobben, gaf zij opdracht aan haar  
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kinderen en vrienden, dat de buren haar man moesten laten liggen waar hij 
lag. Dit duurde meer dan zeven weken. Op de 52e dag na het overlijden van 
haar man zat de vrouw achter haar spinnenwiel waar zij wol tot draden 
spinde. Opeens hoorde zij wat geritsel. Haar eerste gedachte was dat een 
muis het geluid in het strooi veroorzaakte. Maar groot was haar verbazing 
dat het geluid niet afkomstig was van een muis, maar van de teen van haar 
man, die op en neer bewoog. Met haar hand voor de mond aanschouwde zij 
het tafereel. Het hele lichaam van de kuiper begon te trillen en hij sloeg zijn 
ogen open. Berent IJsbrants vertikte het om aan nieuwsgierigen te 
vertellen waar hij in die ruim zeven weken was geweest. Een tipje van de 
sluier lichtte hij op door te zeggen dat hij hoopte ooit op dezelfde plaats 
terug te keren. De getuigen waren Jippe Baukes, Jan Geerts en Jelle Sikkes. 
Oh ja, de kuiper uit Driesum leefde nog drie jaar, maar heeft nooit weer 
gelachen.  
De vrees levend te worden begraven ligt ten grondslag aan dit verhaal. Deze 
oeroude en menselijke angst werd en wordt voortdurend gevoed door 
werkelijke ervaringen. Het verschijnsel schijndode, beter geformuleerd de 
angst hiervoor, nam in vroeger tijden bijna epidemische vormen aan. Het 
was toen namelijk veel moeilijker om nauwkeurig de dood vast te stellen. 
Vooral in achttiende eeuw, de tijd van de Verlichting, hield dit fenomeen de 
gemoederen bezig. Wetenschappers bedachten allerhande methoden om 
het te voorkomen. Van een steek door het hart van de zeer waarschijnlijke 
overledene tot ingewikkelde constructies van het graf; bijvoorbeeld een 
belletje erboven verbonden met een touw in de hand van de dode waarmee 
de dode bij het ontwaken de bel kon luiden. 
Het verhaal van de kuiper uit Driesum is regelmatig in het nieuws geweest. 
In het Friese weekblad ‘Sljucht en Rjucht’ van 25 december 1915 en de 
Kollumer Courant van 3 mei 1963 zijn het respectievelijk Pyt fen Fryslân en 
Rinse Huizinga (Murmerwoude) die een oproep plaatsten om meer 
inlichtingen. Ook uit Driesum en Wouterswoude kwamen reacties los. 
Berber Sinia-Tolsma uit Wouterswoude had ook een handschrift met 
nagenoeg hetzelfde verhaal als wat in “Sljucht en Rjucht’ was beschreven. 
Geeske de Swart-Dijkstra (Ids en Gees) uit Driesum schreef dat haar 
moeder dit verhaal vaak had verteld. Het huis waar dit wonderlijke voorval 
plaatsvond, stond aan het ‘Tsjerkepaad’ waar haar zuster Anne al jarenlang 
een winkeltje had. Haar zuster ‘Wybe Anne’ wist nog te vertellen dat zij dit 
verhaal vaak van de oudere dorpsgenoten had gehoord. 
Het handschrift van de familie Sinia is één van de velen die in omloop zijn. 
In 1947 was het de Driesumer schilder Pieter Jelles Zwart die ook een 
afschrift van het verhaal bezat. En in 1968 ontving de oudheidkamer 
Dantumadeel een oud handschrift uit 1792 met hetzelfde verhaal van de 
heer Scheepvaart uit Oudwoude.  
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Het verhaal 
is dus van 
mond tot 
mond over-
geleverd en 
later op 
schrift ge-
steld door 
mensen die 
het jammer 
vonden dat 
het in de 

vergetel-
heid zou 
geraken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto van het handschrift: De familie Sinia uit Wouterswoude heeft dit 
afschrift van het verhaal over de schijndode van Driesum in bezit. 
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DE KALKOVENS TE EZUMAZIJL 
 
Reinder Tolsma (  
 
Inleiding 
Een weblogartikel van Hans Zijlstra (17-8-2008) was aanleiding om eens 
onderzoek te doen naar de geschiedenis van de kalkovens te Ezumazijl. 
Hans schrijft in zijn artikel wel over de kalkovens van Ype Jacobs en het 
werk van Hans’ voorouders als (mogelijke) schelpenvissers maar de juiste 
plek van de ovens wordt niet aangegeven en er wordt maar weinig 
medegedeeld over de verdere geschiedenis. Dat kan kloppen want over de 
geschiedenis van de twee kalkovens van Ezumazijl is ook maar weinig 
bekend. Zo schrijft Harke Iedema in zijn boek “Van Anigheim tot Anjum” 
over twee plekken die in aanmerking komen als vestigingsplaats van 
kalkbranderijen, maar hij onderbouwt deze bewering verder niet.  
 
Eerste vermelding 
De eerste (door mij gevonden) vermelding van een kalkbranderij in 
Oostdongeradeel is vreemd genoeg gevestigd in Westdongeradeel! In 1608 
koopt Aaff Lieuwes, weduwe van Lieuwe Janssen, ‘seeckere huijsinghe 
metten calck-ouven staende by bornwerder zijllen’ voor 200 ggulden. In 
1616 verkoopt zij deze kalkbranderij weer voor 460 ggulden aan Thonis 
Sijbrants en Mints Douwesdhtr. Hoe deze verkoopakte terechtgekomen is 
in het proclamatieboek van Oostdongeradeel is mij een raadsel, maar 
duidelijk is wel dat deze kalkbranderij onder Raard-Bornwird moet worden 
gezocht en niet te Ezumazijl, al brengt de locatie ‘de Ee ten zuijden’ wel wat 
verwarring omdat ook Ezumazijl aan de (Zuider) Ee ligt. 

 
Daarom is bovenstaande koopakte van 5 juni 1640 de eerste die echt over 
de kalkbranderij te Ezumazijl gaat. De kalkovens zullen al langer bestaan 
want Gabe Botma en Maijcke Douwes van Morra kopen het geheel dan van  
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Taco Scheltinga ‘als last en procuratie hebbende van Jan Durcks CU’. Of 
Jan Durks zelf de kalkbrander is geweest, valt te betwijfelen, maar zeker is 
dat Gabe Bot(tema) zelf geen brander was. Hij was eigenaar van Botma 
State te Morra en stamde uit een voornaam (boeren)geslacht. Het geheel 
wordt omschreven als ‘seecker huijs, hijem, twee kalck ouens ende 
laschhuijs staende bij Esumazijl, met lasten ende provijten als daer op 
mogen behoren’. De koopprijs bedraagt 536 ggulden.  
In 1653 verkopen familieleden Antie Botma en haar man Lieuwe Donga 
alles door aan Jetse Wopkes de Geest en Doed Franssen. De prijs is gezakt 
tot 400 ggulden. 
Jelle Joannis, meester timmerman te Anjum, is in 1662 de volgende 
eigenaar voor maar liefst 1200 ggulden, een hele verhoging. In de akte staat 
dat de ene kalkoven ‘geladen is turfs’ en dat er ‘schil’ in de koop is besloten. 
Het Friese woord ‘skil’ betekent schelpengruis. Verder staat er bij dat de 
eigenaar verplicht is om vier voet dijk te onderhouden ‘neffens de schans’ 
en 12 strs grondpacht moet betalen. Met de schans zal Oostmahorn bedoeld 
worden, een haventje even verderop langs de Lauwerszee waar in de 
tachtigjarige oorlog een Schans werd gebouwd. 
 
Een echte kalkbrandersfamilie 
Nadat in 1664 nog Minckes Jansen Fontein voor de helft eigenaar is 
geweest, verschijnt er in 1667 een familie op het toneel die tot aan het 
afbreken van de kalkovens eigenaar maar ook zelf kalkbrander zal zijn. De 
eerste in de rij is Poppe Jans die met zijn vrouw Sybrich Heerts, zelf al 
Ezumazijlsters, het geheel kopen voor 1250 ggulden met een gouden 
ducaton.  
Over Poppe Jans is meer bekend omdat na zijn dood zijn vrouw Sybrich 
hertrouwde met Lieuwe Haijes, mr Timmerman en holtcoper op Esumazijl, 
en er een inventarisatie werd opgemaakt die in het weesboek terechtkwam 
op 10 maart 1694. 
In de akte staat vermeld dat geen van de zeven kinderen van Poppe Jans en 
Sybrich Heerts (waarvan twee dochters al waren getrouwd) de 
kalkbranderij zal overnemen maar dat Sybrich en haar nieuwe man Lieuwe 
Haijes ‘’t calckwerck ende alles daeraen dependeert sulx sullen aennemen 
voor 1100 ggulden uijt gereedt gelt’. Onder de eigendommen van Sybrich 
en Lieuwe staan verder een stuk land van zes pondemaat ‘de calckfenne’ 
genaamd, nog twee stukken land op Stiem, vier koeien, drie bijenkorven 
maar ook vele posten met debiteuren die nog voor de kalkleverantie 
moeten betalen, in totaal 1980 ggulden, een enorm bedrag voor die tijd. 
Lieuwe Haijes moet een kredietwaardig persoon zijn geweest in zijn tijd. 
Als hij in 1702 komt te overlijden worden er tenminste aan het gerecht van 
Oostdongeradeel heel wat akten aangeboden om in te schrijven in het  
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hypotheekboek waarin staat dat Lieuwe geld heeft geleend. Achter-
eenvolgens op: 
 
26-10-1693 1000 cargls van Cornelis Bosman olde secrs OD 
6-6-1797 550 cargls van Jan Doekles, executeur van OD 
29-7-1700 1000 cargls idem 
8-9-1700 600 cargls idem 
18-9-1700 600 cargls van ds A.F. Bavius als curator van oomzeggers 
voor 28-1-1700 1000 cargls van Wybe Jansen van Ee 
 
In deze akten staat Lieuwe soms alleen, soms samen met zijn vrouw 
Sybrich Heerts genoemd en steeds met houtkoper en/of timmerman als 
beroep, nergens staat dat hij kalkbrander is. Daar kan uit worden afgeleid 
dat hij in eerste instantie timmerman was en slechts door zijn huwelijk met 
Sybrich bij de kalkbranderij betrokken raakte. 
Waar Lieuwe Haijes deze 3750 cargls voor heeft gebruikt is helaas niet 
bekend, ook staat nergens vermeld dat hij de kalkbranderij of de 
timmerzaak als onderpand stelt. Wel steeds ‘alle roerende en onroerende 
goederen’ of ‘inboelen, levende have en huijsmanne gereedschappen’. Bij 
zijn overlijden zal blijken dat hij best een gefortuneerd persoon kan worden 
genoemd en dat er ondanks vele schulden nog genoeg over zal blijken zijn 
voor de erfgenamen om onder elkaar te verdelen. 
Precies vijf jaar na bovenstaande akte, op 7-10-1699, staat er weer een akte 
in het weesboek omdat dan Sybrich Heerts is overleden en er heel wat 
geregeld moet worden omdat er eigenlijk twee families bij betrokken zijn, 
hoewel alleen de kinderen van Sybrich genoemd worden en Lieuwe Haijes 
slechts als koper van enkele onderdelen wordt genoemd, bijvoorbeeld: 
‘Sekere huijsinge schuijre ca ende Calckwerck staende en gelegen bij 
Esumazijl bij Sijbrigh Heerts metter doot ontruijmt (door Lieuwe Haijes 
overgenomen voor 1150 gg), huis en houtstek “aen de dijck op Ezumazijl” 
door Gerben Jacobs bewoont (door Lieuwe Haijes voor 850 gg over-
genomen)’ enz.  
Onder de vele goederen wordt ook een stuk weiland van drie pondemaat 
groot, Kostverloren, genoemd. Volgens Harke Iedema (bovengenoemd) 
hebben ook op dat stuk land kalkbranderijen gestaan, maar dat lijkt mij, 
gezien deze vroege vermelding van het in gebruik zijn als weiland en het 
ontbreken van latere aanwijzingen (steeds staat Kostverloren als weiland in 
de akten genoemd), niet echt houdbaar. Kostverloren ligt trouwens 
tegenover Esumburen aan de overkant van de Zuider Ee, bijna tegen de 
oude Lauwerszeedijk aan. 
Ook deze keer weer een groot aantal vermeldingen van debiteuren onder de 
post ‘Boeckschulden Houtsteck’, ter waarde van 3780 ggulden en  
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‘Boeckschulden van ’t calckwerck’, ter waarde van 757 ggulden. Ook uit 
deze twee posten blijkt weer dat het timmergedeelte van het bedrijf 
belangrijker was dan het kalkbrandersgedeelte. De totale schulden van 
Sybrich (en Lieuwe) bedragen trouwens 9581 gg. 
Bij de dood van Lieuwe Haijes, omstreeks 6-2-1702, wordt er weer een 
inventarisatie in het weesboek van Oostdongeradeel opgenomen ‘…ten 
sterffhuijsse van Lieuwe Haijes in leven holtkooper ende mr timmerman op 
Ezumazijl onder de clockslagh van den dorpe Aenjum…’, weer geen 
vermelding van de kalkbranderij! Uit de akte blijkt verder dat alles 
geschiedt ‘opt aengeven van Rinske Lieuwes t welcke altoos int sterfhuijs 
bij haer vader heeft gewoont’. 
Deze Rinske Lieuwes is intussen op 22-12-1700 getrouwd met Ype (ook 
Epo of Ebe) Jacobs, afkomstig van Munnekezijl waar zijn vader Jacob Jans 
molenaar was. Met Ype Jacobs komt de eerste persoon op het bedrijf die 
zich echt kalkbrander gaat noemen; Ype en Rinske nemen de kalkbranderij 
over voor 2000 ggulden. Dit zal onderhands gegaan zijn want een koopakte 
is niet in het proclamatieboek gevonden. 
Zoals hierboven al is vermeld, was Lieuwe Haijes een gefortuneerd man. 
Als alle onroerende goederen zijn opgeschreven komen er nog tientallen 
posten van obligaties, bijlbrieven, handschriften, koopbrieven, meer dan 
1000 ggulden ‘aen gereet gelt’, boekschulden enz. tevoorschijn. Uiteindelijk 
bedraagt de ‘profijtelycke staet’ maar liefst 22.337 ggulden en de 
‘schadelyke staet’ nog eens 16.737 waardoor er een bedrag van 5600 ggls is 
te verdelen onder de vier erfgenamen Rinske, Bauke en Gaetse Lieuwes en 
Taeke Jans, zoon van de overleden broer Jan Lieuwes. Dat betekent 1400 
ggls per persoon die uitbetaald worden in land, huizen of hout, aangevuld 
met uitstaande obligaties. 
Dat Gaetse voor 625 ggls aan hout wordt toegewezen, kan er op wijzen dat 
hij het timmergedeelte van het bedrijf gaat runnen, terwijl Ype de 
kalkbranderij gaat doen. Taeke Jans is nog maar zes jaar, hij krijgt vooral 
geld en obligaties en Bauke krijgt twee huizen in bezit. 
 
Het kalkbrandersvak 
Het concept van ovens voor kalk is een zeer oud fenomeen waar al sinds de 
tijd van de Romeinen gebruik van wordt gemaakt. De eerste berichten over 
het gebruik van schelpkalkovens in Nederland dateren uit de veertiende 
eeuw uit het Graafschap Holland.  
In de eerste plaats was er voor dit vak een grote hoeveelheid schelpen 
nodig. Daarvoor zorgden de schelpenvissers. Er zijn verschillende 
manieren om de schelpen boven (zee)water te halen. Een in Holland veel 
gebruikte manier was het opscheppen van schelpen langs de vloedlijn. Die 
schelpen werden in een kar gegooid en met een paard ervoor naar de  
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(meestal) dichtbij gelegen kalkoven gebracht. Vooral in de buurt van 
Katwijk en Noordwijk kwam dit veel voor. Ook werden schelpen wel op 
zandbanken gedolven, in het water schoongespoeld en in een bak gedaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De schelpenvisser - 
Jan Zoetelief Tromp 
(1872-1947) 
 

Een op de Friese Wadden veel gebruikte methode was het gebruik van een 
baggerbeugel vanaf een schip. Het schip werd meestal door twee man 
gevaren, soms met een jongen als hulpje. Het schip werd vastgelegd en een 
baggerbeugel aan een lange stok werd tegen de stroom in van het voorschip 
naar het achterschip getrokken op een diepte van ongeveer 30 cm, eerst 
handmatig, later met een lier. Dat dit zwaar werk was, valt te begrijpen. 
Eerst gebruikten deze vissers speciale schelpaken, in later tijd tjalken. Het 
is bekend dat schelpenvissers (na 1900) twee weken onderweg waren voor 
ze een schip vol schelpen hadden verzameld en naar de kalkoven gebracht. 
In vroeger tijd zal dat niet veel anders geweest zijn. Ervaring was bij dit 
alles van groot belang, sommige schelpenvissers konden aan de beweging 
van het opkomend vloedwater zien of er veel schelpen waren, het aftasten 
met een stok van de zeebodem en het verschil voelen tussen klei, veen, 
zand en schelpenrijk zand was ook een kwestie van ervaring. 
De gewonnen schelpen werden gebruikt als wegverharding, maar voor het 
grootste deel werden ze afgevoerd naar de kalkbranderijen om ze te 
verwerken tot kalk. Deze kalk werd gebruikt in metselspecie, in de glas-
industrie en in de landbouw vanwege de zuurneutraliserende werking. 
Kerkjes uit de elfde en twaalfde eeuw in Noord Nederland zijn gemetseld 
met schelpkalk. Waarschijnlijk is dit afkomstig van de Waddenzee 
schelpenvisserij. 
Een onderzoek in de Quotisatiecohieren van Oostdongeradeel uit 1749 
levert heel wat personen op die zich bezighielden met het schelpenvissen: 
12 personen geven als beroep op ‘schilder’(1) 
8 personen noemen zich ‘schiltjer’ 
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Dat er niet gemakkelijk een goede boterham mee was te verdienen is te zien 
aan de opmerking achter de naam van Bouwe Bouwes:  
‘wint met schillen nauwelijks syn kost’. 
Al deze personen woonden onder Anjum, zodat gevoeglijk aangenomen kan 
worden dat zij visten voor de twee kalkovens van Ezumazijl. Het komt mij 
ook voor dat een aantal van deze personen misschien toch de Hollandse 
manier van schelpenwinnen gebruikt zal hebben, voor Bouwe Bouwes lijkt 
mij dat wel zeker. Het is trouwens een beetje vreemd dat er in het 
Quotisatiecohier van Westdongeradeel in het geheel geen schilder of 
schiltjer voorkomt. Wel veel schippers en vissers uiteraard. Misschien dat 
er onder hen ook schelpenvissers geweest zijn en dat de ambtenaar ze 
allemaal als vissers rangschikte. 

‘Stoel’-kalkoven in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Dit type was sinds 
1860 in gebruik. Het was een succesvol model dat voor een opleving in de 
kalkbranderij zorgde. Na de Tweede Wereldoorlog was het gedaan met de 
schelpkalkovens. Het goedkopere steenkalk was een oorzaak maar vooral 
de opkomst van de cementindustrie. In Harlingen is tot in de 21ste eeuw 
kalk gemaakt van schelpen. Vooral bij restauraties van oude gebouwen 
was (en is) de schelpkalk nodig. 
 

Als de schelpenvisser zijn schip had geleegd bij de kalkoven kon het werk 
van de kalkbrander beginnen. Hij moest daartoe wel eerst een grote  
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voorraad turf (zie koopakte uit 1662 hiervoor) hebben opgehaald uit de 
Friese veengebieden en daarover zegt een Statenresolutie uit 1760 waarbij 
een plakkaat uit 1742, vooral wat betreft de fijne kalk, wordt aangescherpt: 
‘…wordende wijders geordonneert en gelast om in het toekomende tot het 
branden van fijne kalk te gebruiken geen Dragster, maar Gorredijkster Turf 
en Heerenveenster…’(2) 
In de ovens werden de schelpen en de turf laag voor laag ingebracht. Dit 
werd verhit tot 900-1200 graden celsius. Het proces zette de schelpen om 
in koolzuurgas en calciumoxide. Dit calciumoxide is ook bekend onder de 
naam ongebluste kalk. Deze ongebluste kalk werd uit de oven geschept en 
uitgespreid op de vloer in het zogenaamde leshuis (in de oude akten staat 
vaak laschhuijs). In deze schuur werd het met water besproeid, waardoor 
de schelpen uiteen vielen in kalk. Dit gehele proces bracht behoorlijk wat 
stank voort en was toen al een bron voor luchtvervuiling. 
 
Ype Jacobs en Lieuwe Ypes 
Nadat Ype Jacobs en Rinske Lieuwes in 1702 waren gestart met de 
kalkbranderij komt dat bedrijf in 1713 voor het eerst voor in de 
reëelkohieren van Oostdongeradeel. Onder nummer 92 staat daar vermeld: 
Epe Jacobs – Een huijs en Calcwerck – huurwaarde 36 crgls 
Die 36 cargls huurwaarde zullen tot in lengte van jaren blijven bestaan. Dat 
lijkt wat vreemd omdat er natuurlijk in de loop der tijd vast veranderingen 
in het bedrijf zijn opgetreden. Zo overkwam Ype Jacobs een groot onheil 
tijdens de beruchte kerstvloed van 1717. Zijn huis werd ‘omgeslagen en 
weggespoelt’ en hij moest zich grote kosten getroosten om de zaak weer op 
te bouwen. Hij dient een verzoek in bij de Staten van Friesland om geen 
hoofd- en schoorsteengeld meer te hoeven betalen. Dat wordt hem voor 10 
jaar (na onderzoek ter plekke) toegestaan:  
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Nu was Ype Jacobs niet de enige die getroffen werd door deze storm tijdens 
de eerste kerstdag van 1717. In totaal moeten er ongeveer 14.000 mensen in 
het gehele Waddengebied zijn omgekomen. In Nederland waren het er 
2500 waarvan alleen al in Groningen een 2200 doden te betreuren vielen. 
Zo rond 1735 neemt zoon Lieuwe Ypes, dan ongeveer 30 jaar oud maar nog 
niet getrouwd (pas op 13-7-1738 met Martha Engberts van Schiermonnik-
oog) het bedrijf van zijn vader over. Hij gaat het bedrijf uitbouwen en is 
daarbij erg succesvol zoals bijvoorbeeld blijkt uit het Quotisatiecohier van 
1749 waarin hij staat vermeld als ‘holtkoper en kalkbrander’ met een gezin 
van drie volwassenen en drie kinderen; hij biedt een belasting aan van 65½ 
crgls. Hij zit daarbij hoog in de groep van gegoede burgers van Anjum, 
slechts een enkele grote boer blijft hem voor. 
In het Quotisatiecohier staat ook één arbeider in de kalkbranderij vermeld: 
Tjepke Dirks, kalk – lasker, die met zijn gezin van vier personen 11 crgls 
aanbiedt (hij wordt later nog vier crgls hoger aangeslagen). 
Lieuwe Ypes koopt ook steeds meer land bij het bedrijf, blijkbaar gaat het 
minder met het kalkbrandersvak en wordt steeds meer de nadruk gelegd op 
het timmerbedrijf en het zich uitbreidende boerenbedrijf. In 1750 is er al 31 
pondemaat land in bezit en is de huurwaarde opgelopen tot 155 crgls. 
In het eerste speciecohier (van 1760) staan vijf koeien en twee rieren 
(vaarzen) vermeld, een aantal dat in de loopt van die eeuw zal oplopen tot 
10 koeien, 6 vaarzen en 4 paarden. Blijft het in eerste instantie bij veeteelt, 
na 1775 komt er ook steeds meer bouwland bij het bedrijf. De 3½ pm 
bouwland van dat jaar zullen er 29½ pm worden in 1788 als zoon Jan 
Lieuwes inmiddels het bedrijf heeft overgenomen. 
 
Het einde nadert 
Een bewijs van het teruglopen van het kalkbrandersvak is te vinden in het 
speciecohier van 1778: 

Bij post 79 wordt als opmerking geschreven: 
‘Eén kalkooven word niet meer gebruikt’ 
Daardoor verandert de 3½ schoorsteen in 2½ schoorsteen en hoeft Lieuwe 
dus minder belasting te betalen. Echter, de provincie gaat hier niet mee 
akkoord, getuige de tweede opmerking: 
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‘Volgens remarque van haar Ed. Mog. niet voldoende, dus nog aangetekend 
voor de kalkoven’ en de post wordt weer verhoogd met 1 schoorsteen. 
Pas in 1786 staat vermeld dat de ene kalkoven is afgebroken maar dan is 
Lieuwe Ypes intussen overleden (1782) en staat Jan Lieuwes aan het hoofd 
van het bedrijf. 
Jan Lieuwes zal net als zijn grootvader ook genoemd worden in de 
resolutieboeken van Gedeputeerde Staten van Friesland (3), maar niet op 
gunstige wijze. In de vergadering van 22-9-1788 komt de volgende passage 
voor: 
‘Ter vergadering ontvangen en geexamineerd zijnde de Requeste van 
Nicolaas Posthumus Ytigmeester der Kalk Schil en Sement Maaten van 
deze provincie, houdende klagten ontrent het gedrag en handelwijze van 
eenen Jan Lieuwes Kalkbrander op Ezumazijl verzoekende deze 
vergadering om hier inne zodanig te disponeren als verstaan zal worden te 
behoren’. 
Jan heeft blijkbaar geknoeid met de maten en gewichten in zijn kalk-
branderij (de eerder genoemde resolutie van 1760 gelastte al strenger 
toezicht op het juiste gebruik daarvan). De Gedeputeerden geven de fiscaal 
Bergsma de opdracht om tegen de frauderende kalkbrander van Ezumazijl 
op te treden, maar zijn rapport over deze zaak is niet gevonden. 
Net als zijn vader moet ook Jan Lieuwes een ondernemend man zijn 
geweest; hij staat ook vaak te boek als koopman. Hij gaat door met de 
aankoop van landerijen en als hij de ene kalkoven in 1786 heeft afgebroken, 
komt er in 1791 een nieuwe loot aan zijn bedrijf: hij bouwt een 
houtzaagmolen. Een en ander heeft wel gevolgen voor de bedrijfsvoering 
want was de huurwaarde in 1790 nog 255 crgls, in 1795 wordt de 
huurwaarde van zijn bedrijf al getaxeerd op 615 crgls! 
Als hij in 1797 komt te overlijden laat hij zijn weduwe Trijntje Douwes 
Douma en de nog jonge kinderen (Lieuwe van 11, Douwe van 9 en Jan van 
7 jaar die de familienaam Douma aannemen behalve de jongste die zich 
Alberda gaat noemen) een groot bedrijf na. Als weduwe Trijntje in 1803 
komt te overlijden wordt er een uitgebreide inventaris opgemaakt: 
drie huizen, kalkoven met leshuis en gereedschappen, houtstek, turfschuur, 
drooghuis, houtzaagmolen met gereedschappen, ‘hout in de Negotie zo in’t 
water als in’t houtstek’, 70 pm land, scheepsparten, schilpraam, vele 
obligaties, enz. enz.. Ook vijf boeken waarin nog tientallen debiteurs staan. 
Daarbij valt op dat uit ‘het boek Nr 3 zaagloon’ naast personen uit Holwerd 
en Metslawier ook een aantal posten komen van mensen ‘Op ’t Eiland’ 
waarmee ontegenzeggelijk het eiland Schiermonnikoog wordt bedoeld. 
Omdat er helaas geen eindafrekening bewaard is gebleven en de oudste 
zoon Lieuwe nog maar 19 jaar was, is de bedrijfsvoering daarna moeilijk te 
volgen. In de boeken staat ‘Jan Lieuwes kinderen’ maar in de praktijk  
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zullen de voogden Ype Lieuwes en Jan Minnes de zaak hebben geregeld. 
Zoveel is zeker dat Douwe Jans (‘in leven houtkoper en molenaar te 
Ezumerzijl’) de houtzaagmolen overneemt want als hij in 1814 overlijdt, 
verkoopt zijn vrouw Sytske Botes Sybesma de houtzaagmolen voor f 802,- 
aan zwager Jan Jans Alberda. Jan Jans doet ook een bod op een knechten-
woning en houtstek (f 905,-) en op een timmerschuur (f 465,-) maar die 
worden ingehouden: het bod is te laag. 
Lieuwe Jans moet het boerenbedrijf overgenomen hebben want hij 
verkoopt in 1814 alles en wordt voerman te Paesens. Jan Jans was in 1803 
nog te jong en wordt later boer te Engwierum waar ook zijn voogd Jan 
Minnes Donga woonde.  
Uit dit alles volgt dat Douwe Jans de kalkbranderij (of wat er nog van over 
was) moet hebben overgenomen, een koopakte uit 1827 bevestigd dat. 
 
Plaatsbepaling 
De juiste plaats wordt aangewezen door het floreencohier van Anjum onder 
de losse landen. Daar staat de eerder genoemde ‘calckfenne’ als nummer 
103 teboek. De beschrijving geeft aan: hebbende de kalckovens ten oosten. 
Zo wordt perceel Anjum D 684 of D 683 aangewezen als juiste plek.  
Nog nauwkeuriger is de plaats van de kalkovens op te maken uit een koop-
akte uit 1827. Trijntje Douwes Douma, dochter van Douwe Jans, verkoopt 
een bergplaats ‘het laskhuis genaamd’ aan Gerben Jacobs Douma (geen 
familie) en een huis en stalling aan Jan Klazes Wiersma. Inderdaad zijn 
G.J. Douma en J.K. Wiersma in 1832 volgens het kadaster eigenaars van de 
panden D 683 = laskhuis en D 682 = huis en stalling. 
Dan blijft er voor de houtzaagmolen als zeer waarschijnlijke plaats over het, 
in 1832, onbebouwde D 681 met ernaast de balksloot waar de balken jaren-
lang konden ‘inwateren’. 
Op het kaartje hiernaast is geprobeerd een en ander te verduidelijken op de 
allereerste kadasterkaart uit 1832 (opgemaakt rond 1820). Bij het kruisje 
de plaats waar volgens mensen uit Ezumazijl nog rond 1930 steeds een 
schelpenbult lag: een aandenken aan vroeger tijden? een vaste plek waar 
steeds de schelpenvissers hun scheepjes losten? 
 
Aantekeningen: 
1. Schilder wijst op iemand die ‘skil’= schelpen verwerkt, voor schiltjer is 
dat nog duidelijker. Immers, wat zouden twaalf (huis)schilders in Anjum 
hebben te zoeken. Een huisschilder werd aangeduid als ‘verwer’. 
2. Tresoar, toegang 5, nr. 2433 
3. Tresoar, toegang 5, nr. 2461 
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A = de calckfenne 
B = plaats van de kalkovens  683= laskhuis 
C = de kalksloot 
D = plaats van de houtzaagmolen  682= familiebedrijf 
E = balksloot 
x = plaats bult schelpen   681= ‘onbebouwde’ plek 
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SUKEREI IN DE VALOM 
 
Oege Jan Leegstra (  
voorzitter van Stichting De Sûkerei en notaris te Damwald  
 
Op het cultureel-
historisch centrum 
“De Sûkerei” aan de 
Trekweg te Dam-
woude is een oude 
cichoreidrogerij 
gereconstrueerd. 
Deze drogerij stond 
tot 2005 in De 
Valom, ten oosten 
van de brug, waarover de weg van Dokkum naar Quatrebras gaat. Het 
gebouw is begin 2005 zorgvuldig en gedocumenteerd gesloopt; de 
materialen zijn toen tijdelijk in een container opgeslagen. De drogerij, die 
met behulp van deze materialen in de jaren 2007- 2008 is gereconstrueerd, 
vormt nu de entree van het cultureel-historisch centrum.  
 

Deze cichoreidrogerij dateert van 1875. In de zomer van 1875 werd door 
landbouwer, handelaar en tolgaarder Auke Jans Jongsma aan de zuidkant 
van de Falomsterfeart – schuin tegenover een andere drogerij aan de overkant 
van het water - een woning en een drogerij met twee eesten gesticht (zie foto).  
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Na zijn overlijden in 1895 nam zijn enige zoon Jan Aukes de drogerij over. 
Samen met Luitzen Sapes Kooistra (ondernemer te Wâlterswâld) heeft deze 
Jongsma veel handel gedreven, ook veel op het buitenland. Gezamenlijk 
hebben zij tevens de cichoreidrogerij van Haisma bij de Burgumer Daam 
geexploiteerd.  
 

Geen van beide drogerijen in het buurtschap De Valom had een eigen “wask”. 
De cichorei moest dus schoon worden aangevoerd. Bij de opslag van de 
Anlansopfeart bij de Breedte (ook wel Breedtefeart genoemd), lopende van de 
Falomsterfeart naar De Hegewal, werden de wortelen in een bak in de vaart 
gewassen. Per schip werd de gewassen cichorei daarna afgevoerd naar de 
drogerijen. Behalve uit de directe omgeving kwam veel cichorei uit 
Kollumerzwaag, De Westereen, Twijzelerheide, Kuikhorne en Feanwâlden. 
Zowel met paard en wagen – meestal 3 achter elkaar - als met pramen werden 
de wortels aangevoerd. Het wegen gebeurde aanvankelijk met “skealjes” maar 
later werd een bascule aangeschaft. Het snijden van de wortelen gebeurde 
eerst met de hand; pas in een vrij laat stadium is er een snijmachine 
aangeschaft.  
 

In 1912 werden er twee eesten bijgebouwd. De gemeente stelde in de 
bouwvergunning enkele voorwaarden. De ruimte tussen het dak en de 
droogvloeren moest minimaal een meter zijn. De eesten dienden geheel uit 
steen en ijzer te worden samengesteld. De oude eesten waren nog gemaakt  

Personeel verbouw 1912 
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van steen en hout. De vuurmonden moesten van vuurvaste steen zijn; de 
roosters moesten met schuifdeuren van storten bladen gemaakt worden. Ook 
de borstweringen moesten van stort worden gemaakt. In de lokalen dienden 
twee lichtkozijnen te komen, voorzien van tuimelraam met tochtwanden.  
 

De gemeente-architect, Jan Ales Deelstra, wonende te Rinsumageast, had 
geen bezwaren tegen de uitbreiding. Timmerman, Romke Ruurds Leegstra 
(ongetwijfeld familie schrijver dezes), wonende op de Breedte onder 
Murmerwoude (thans De Valom), voerde de uitbreiding in de zomer van 1912 
uit. De eesten zouden enkel met turf worden gestookt; stoom zou hier nog 
steeds niet worden gebruikt. De twee oude schoorstenen - waar elk jaar een 
ooievaar nestelde - werden verwijderd en vervangen door luikschoorstenen. 
De uitbreiding betekende dat de drogerij tijdens het droogseizoen werk had 
voor 4 à 6 personen. In 1915 werd er nog een turfschuur bijgebouwd.  
In deze drogerij werd omstreeks 1925 voor de laatste maal cichorei gedroogd. 
In oktober 1941 verkocht Jongsma junior zijn drogerij aan Willem Brink uit 
Schouwerzijl (Groningen) en Wytse Geerts Tersptra uit Dokkum; deze werd 
door hen gebruikt als grasdrogerij, waarvoor een oven werd bijgebouwd. Als 
derde man kwam Nanco Wit uit Uithuizermeden (Groningen) erbij. Tijdens 
de oorlogsjaren werden vele ander producten gedroogd zoals gras, kool, uien, 
wortelen, koolrapen, aardappelen, tabaksbladeren en bieten. Het schillen van 
de uien geschiedde door een paar meisjes van De Valom. Voor Douwe Egberts 
werden destijds wel bladeren van elzen en bramen gedroogd. Na verwerking 
in Joure werd dit tijdens de oorlog als thee gebruikt.  
In 1947 kochten Johannes Pieters de Vries van Driesum (bekend van de 
“Grasso” te Driesum en later te Stiens) en Jan Bjinses van der Zwaag het 
bedrijfspand; de turf-schuur werd afgebroken.  
Zij gebruikten het gebouw voor huisvesting van varkens en voor hun 
loonbedrijf. In 1951 werd Sape Romkes van der Wal eigenaar, die de drogerij 
gebruikte voor veestalling.  
Het gebouw werd later eigendom van de familie Wijbenga van Wijbenga’s 
Tentoonstellingsbouw, die het gebruikte als opslagruimte. De opstallen zijn 
door Wijbenga geschonken aan “De Sûkerei”. Op de ondergrond heeft 
Wijbenga een modern landhuis gesticht.  
Op 17 april 2010 zal de Historische Vereniging Noordoost Friesland haar 
voorjaarsvergadering in “De Sûkerei” houden. 
 
Ter afsluiting volgt nog: 
 
* een gedicht van Falomstra (pseudoniem van de dichter Tsjipke Postma 
van Feanwalden): (Nieuwsblad van Friesland, Hepkema΄s krante; 1 april 
1905) 
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DE FALOM* 
In mennich hûskes oan feart en wei, 
Twa droegersiesten foar sûkerei, 
In brêge, in tolhûs, in taperij, 
Sa ΄n oardel winkel, in bakkerij, 
In bulte preammen, in inkeld skip, 
In sânich feartsje, net mâle djip; 
Ferline jier doe wie ΄t ûnfoech: 
Soms lei jandoarje de feart hast droech! 
In paad mei houten, oars tige bêst, 
Mar gjin lantearnen, dat is in lêst. 
Dan noch wat mieden, wat klyn en reid, 
Wat boerespultsjes, wat bou en greid΄, 
Wat warb ΄re minsken. – No, dizze som 
Sa by΄noar opteld, hjit: de Falom. 
 
*Tot slot een dankwoord aan Pieter van der Bij, Sybren Venema en Gosse 
Minnema. 
 
* een oproep van de schrijver 
Momenteel ben ik bezig met een publicatie over de cichorei. Ik ben op zoek 
naar informatie, documentatie, beeldmateriaal, voorwerpen e.d. betreffende 
cichorei in het algemeen. De laatste vijf jaren heb ik al veel verzameld, maar 
omdat het materiaal schaars is, is in principe alles welkom.  
Met name het materiaal ter zake van de cichorei in Dokkum is nogal schaars 
en fragmentarisch. 
 

Beeld van de droogzolder 
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ZEGENWENS 
 

Zegenwens aan: 
 

Rinze Lammerts (Rinsma) als Bruidegom en  
Antje Cornelis (van der Meulen) als Bruid 
 

Rijst op mijn swanen schraagt, en wilt u wat vermaken. 
Gij hebt weer regte stof, en regte voorwerps zaken. 
Een zeker goede vrind, gaat hem ten egt begeven. 
Wens met zijn lieve Bruid, zijn dagen af te leeven. 
Een regt een reedlijk stuk, ja zelvs van God geboden. 
Voort in ’t Paradijs, omdat het was van noden. 
Tot ’s werelds onderhoud, in alle eerbaarheden. 
Een stuk een nuttig stuk, gegrond op goede reeden. 
Als ’t maar tot Godes eer, in Godes naam beginnen. 
Dan wil den groote God, dat Jonge paar beminnen. 
Dat is het geen ik wins, aan uwe jonge jaren. 
Dat gij tot Godes eer, tot uwen nut moogt paaren. 
Dat God hier op dees aard, uw herten zo mag voegen. 
Tot nut van Godes kerk, en tot u breids genoegen. 
Ja dat hij door zijn geest, u beide zo mag leeren. 
Dat gij in Eewigheid, Zult uwen schepper eeren. 
Dat gij in Eewigheid, met al de Heemels geesten. 
En daar met Jezus zelvs, te houden Brullofts veesten. 
Dat schenk God Vader u, om Jezus wil te zamen. 
Dat is mijn herten wens, En daar op schrief ik Amen. 
 

Op Zondag den eersten van grasmand 1810. ’t Eerste Gebot; 
en ’t tweede en derde; op zondag deb 15 dite, en Zijnde 
als doe, des nademiddags getrouwd. 
 

(Deze zegenwens is uitgesproken door iemand, helaas niet bekend wie, bij 
het huwelijk van mijn betovergrootouders Rinze Lammerts(Rinsma) en 
Antje Cornelis (van der Meulen). Dit huwelijk werd gesloten in de Her-
vormde gemeente te Bergum(Burgum). Dit stukje proza trof ik aan en is in 
feite mijn startdocument geweest voor het opzetten van mijn genealogisch 
bestand. Ik kreeg dit document van een neef welke dit weer had van zijn 
moeder, en die weer van haar moeder enz. Ooit is dit document gestart in 
1759 door een voorouder van Antje Cornelis. Ik heb de zegenwens letterlijk 
en met de toegepaste interpunctie overgenomen.  
Atze Glas (  
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EVEN VOORSTELLEN 
 
Kees Bangma, Dokkum (  
 
Waarom ben ik een sneuper geworden? 
Mijn leven lang heb ik een grote interesse in geschiedenis. Misschien 
omdat ik als zoon van een leraar geschiedenis er groot mee ben geworden? 
In ieder geval is het feit dat ik tijdens mijn middelbare school het vak 
geschiedenis niet als examenvak mocht kiezen me tot op de dag van 
vandaag in negatieve zin bijgebleven... 
Sinds een jaar of tien ben ik in het bijzonder bezig met de Eerste 
Wereldoorlog. Het begon met de verbazing bij de doortocht door Noord 
Frankrijk over de tientallen schijnbaar willekeurig rondgestrooide 
begraafplaatsen. Ik kreeg oog voor het feit dat 1914-1918 een kantelpunt is 
geweest in de Europese geschiedenis. Sindsdien reis ik met twee vrienden 
ieder jaar een lang weekend langs het westelijk front. Begonnen bij 
Nieuwpoort, via Yper, de Somme zijn we nu bij Verdun. Musea, 
loopgraven, monumenten, begraafplaatsen. Een indrukwekkende reis. 
Ruim een jaar geleden deed ik op de oude begraafplaats in Dokkum een 
bijzondere ontdekking: het Belgisch oorlogsgraf van een soldaat uit de 
Eerste Wereldoorlog. Dit was het begin van een speurtocht door de 
archieven. Hierdoor begon de periode 1914-1918 in Nederland en in het 
bijzonder in Noordoost Friesland steeds meer te leven. Een wereldoorlog 
die nauwelijks een plek heeft gekregen in onze collectieve herinnering. Dit 
in tegenstelling tot landen om ons heen waarin niet voor niets wordt 
gesproken over “the Great War” of “la Grande Guerre”. Terwijl deze oorlog 
wel degelijk een enorme invloed had op het dagelijks leven in ons land. 
Duizenden Belgische en later Franse vluchtelingen werden opgevangen in 
ons land. Gevluchte en vervolgens geïnterneerde Belgische militairen 
werden tewerkgesteld, ondermeer in Dokkum en Oostrum. Duizenden 
Friezen werden gemobiliseerd om onze neutraliteit te verdedigen. Velen 
zaten jarenlang ver van huis, een aantal overleefde het niet.  
Door mijn zoektocht raakte ik bekend met de historische vereniging Noord-
Oost Friesland. En de recente kontakten met enkele leden gaven me het 
laatste zetje naar een lidmaatschap. In de hoop dat ik in contact kom 
met meer mensen die informatie hebben over de gebeurtenissen tijdens 
de Eerste Wereldoorlog in Noordoost Friesland. 
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