
REDACTIONEEL 
 
Hans Zijlstra,
 
De zomer is begonnen, traditioneel een wat rustiger jaargetijde voor 
genealogisch en historisch onderzoek, maar de redactie van De Sneuper 
gaat stug door. Voor u ligt alweer nummer 97; jubileumnummer 100 staat 
voor volgend jaar maart gepland.  
In dit juninummer weer veel nieuwe leden: neem gerust contact met ze op 
als u dezelfde families onderzoekt! Ron Keizer komt met een genealogisch 
artikel met de families Edelman, Klaver en Van der Werff, gelardeerd met 
foto’s van oude schilderijen in privébezit. Kor Postma leidt nu eens 
schipbreuk op reis naar Amerika en de enthousiaste sneuper Wil 
Schackmann komt met een inleiding op Dokkum in connectie met de 
Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid, waarover in latere 
nummers meer. 
Redactielid Piet de Haan gaat in op de Schutterij en Hotse Wiersma bouwt 
verder op onze traditie van artikelen gerelateerd aan de post. Gezien de 
waterrijke omgeving van Noordoost Friesland zal het u niet verbazen dat 
we weer enkele streekhistorische artikelen publiceren die de link hiermee 
bevestigen. Gerard Mast heeft een zeer uitgebreid artikel over de 
eendenkooien van Brantgum en Waaxens, over (al bijna drie eeuwen) niet 
meer bestaande kooien waarvan alleen de toponiemen nog bekend zijn. 
Paul Hillebrand gaat voort in zijn reeks met Gerard de Weger over 
Moddergat en Eimert Smits FAzn beschrijft de gewonnen Zeeslag bij 
Gibraltar in 1607, waarbij de Friese Admiraliteit te Dokkum een belangrijke 
rol speelde. Het geheel wordt gecompleteerd met kortere artikelen over een 
horlogemaker te Dokkum, verkiezingen van de Dokkumer burgemeesters 
en aanvullingen op een eerder artikel over Sjoert/Sybrand Huizenga.  
Dat laatste blijft heel belangrijk: reageer op artikelen van uw mede-
sneupers en cc ons bij voorkeur ook even via 
Zo zijn zeker vijf leden blij gemaakt met digitale kopieën van foto’s uit de 
collectie van de familie Alberda die in de vorige Sneuper werden genoemd! 
Deel dus uw gegevens en foto’s met de vereniging en het streekarchief: niet 
alleen blijft uw informatie beter bewaard voor het nageslacht, ook uzelf en 
medeleden worden er beter van.  
En vergeet ook niet regelmatig ons Sneuper blog op Internet te checken 
(inmiddels met zo’n 300 artikelen uitgeroepen tot Top 25 Genealogie site 
2010 door MyHeritage.com) voor historische nieuwtjes:  
http://sneuperdokkum.blogspot.com  
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DE FAMILIES  
EDELMAN, KLAVER EN VAN DER WERFF 
UIT DE NOORDOOSTHOEK VAN FRYSLÂN 
 
Ron Keizer 
 
Inleiding 
Het zoeken naar je voorouders is een intensieve speurtocht. Zeker als ze uit 
alle uithoeken van Nederland en daarnaast uit Frankrijk en Duitsland 
komen. Het is dan haast ondoenlijk om ter plaatse te gaan zoeken en biedt 
internet uitstekende mogelijkheden. Denk hierbij aan Genlias, Geneanet, 
Tresoar maar ook aan kranten. Zo is de oudste krant van Nederland – De 
Leeuwarder Courant - digitaal op het internet te raadplegen. Via artikelen 
en advertenties zijn aanvullende gegevens te vinden die juist het leven van 
de voorouders inkleuren. Ook het intypen van de naam in Google kan 
onverwachte resultaten opleveren zoals verderop bij van der Mey zal 
blijken. Een probleem hierbij is wel dat je afhankelijk bent van anderen die 
ook wel eens een lees- of typefout maken. En dan kan je vast lopen.  
 
Zo kwam ik via Google bij de Sneuper terecht bij: 
Verhaal van de Maand Februari/Maart 2005: Oene Ramsneus, Sijtse 
Jochums en Ate Sjolles (in dagboek Catharina Schrader). “Voorbeelden uit 
het Memoryboek van de vrouwens, Catharina Schrader”  
Piter ---koetsier Ternaard 1725- (met de slee gehaald!!) Iohanna 289: 
Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard, 1725, DTB nr: 762, 1612 - 
1811. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 mei 1725, Ternaard. Man: 
Piter Goitsens, Ternaard. Vrouw: Johanna Hendriks, Ternaard. 
Haar dagboek is te raadplegen via: 
http://www.dbnl.org/tekst/schr057memo01_01/index.htm  
De in het voorbeeld vermelde geboorte in 1725 is niet in haar dagboek te 
vinden maar in 1726 komt de volgende tekst voor:  
(2184) den 5 feberwary ben ick met de sleede dinges[dag] nae Ternart 
vertrocken en ben wonsdag den 6 dit[o] bij Piter Cutsir ['s vrouw] Johanna 
gehalt. Een sware reys. Kouwt arbeit. Hade het qwat met haar. Durde van 
morgens tot avens, doch alles wel vor moder en kint. Een doch[ter]. 
 
Op zoek naar de naam van deze dochter ben ik gaan zoeken in 
www.Tresoar bij dopen in 1726. De enige doop die ik kon vinden van een 
dochter van een zekere Piter binnen een redelijke tijd na de geboorte was 
de doop op 10 februari 1726 van een dochter echter met als vader Piter 
Reitses. Dan ontstaan de volgende vragen:  
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mag je er van uit gaan dat Piter Goitsens koetsier was, 
dat de geboorte van deze dochter niet in 1725 doch in 1726 heeft 
plaatsgevonden, 
dat de dochter niet gedoopt is of pas gedoopt is op 31 juni 1729(sic!) in 
Ternaard (het 1e kind van Pieter Goitsens dat in het doopregister voor komt 
maar dat een jongetje is.) 
of was Piter Cutsir niet Piter Goitsens? 
 
En dan wordt de afstand – in dit geval Oldenzaal – Dokkum of Leeuwarden 
al snel een hinderpaal. Aangezien ik “de voorbeelden uit het Memoryboek” 
op de website van De Sneuper had gevonden was ik zo vrij om daar om 
advies te vragen. Ik kwam in contact met Hans Zijlstra die mijn vraag 
doorspeelde aan Reinder Tolsma en die kwam met het verlossende 
antwoord: 
Ron, Hans, 
Gisteravond even gekeken naar originelen DTB-doopboek Ternaard. 
Het was moeilijk te lezen maar het volgende staat er beslist: 
Doopboek 1726: (gedoopte) Trijntie, (datum) 10 Feb, (dv) Pieter Goitsens 
 
De kopiïst heeft dus een fout gemaakt: 
*het is 1726 
*het is Pieter Goitsens 
 
Als je leest dat de vroedvrouw met de slee komt vanuit Dokkum naar 
Ternaard en dat er iemand even naar Dokkum moet zijn gegaan te voet of 
per paard of in dit geval misschien op de schaats om haar te waarschuwen, 
dan realiseer je je wat een verschil dat is met het heden met telefoon, auto 
en internet. 
Als je aan gegevens kunt komen over adressen van voorouders, dan is het 
leuk om een stadswandeling samen te stellen en langs die adressen te gaan. 
Voor Dokkum kon ik de benodigde gegevens halen uit de volkstelling 1830 
via de website van de Sneuper en het kadaster via www.HisGis.nl. 
Zo heb ik de volgende plattegrond samengesteld en hebben mijn vrouw en 
ik overnacht in De Abdij, het voormalige weeshuis, waar wellicht mijn 
betovergrootvader Jacob Jans van der Werff verbleven heeft nadat hij op 14 
jarige leeftijd wees werd. 
Echter voor wat hoort wat en in de e-mail uitwisseling werd mij gevraagd 
om iets over mijn familie uit Noordoost Friesland op papier te zetten. 
Hieraan wil ik graag gevolg geven. Echter ik beheers de Friese taal niet 
vandaar dat ik het in het Nederlands doe. Hoewel Jacob Edelman in 
Workum is geboren neem ik hem als uitgangspunt omdat zijn beide ouders 
uit Dokkum afkomstig zijn. 
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Ik zal het op prijs stellen als men aanvullingen of verbeteringen heeft. 
Voor de brongegevens van de feiten en verdere details verwijs ik naar mijn 
stamboom gepubliceerd via Geneanet. 
 
 

JACOB EDELMAN 
Mijn grootvader Jacob Edelman werd op 9 maart 1874 in Workum 
geboren. Zijn ouders, beide uit Dokkum, zijn voor zijn geboorte naar 
Workum verhuisd. Jacob volgde een Cursus melkonderzoek te Leeuwarden 
waarvoor hij slaagde op 5 juli 1897. Vervolgens werd hij directeur van de 
stoomzuivelfabriek in Scharnegoutum. Hij vond zijn jaarsalaris van fl. 
1000,- te laag en zag een jaar later kans zich te verbeteren door directeur te 
worden van de zuivelfabriek in Oosterlittens. 
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Op 20 september 1899 trouwde hij in Joure met Baukje Veldman (1877 
Joure - 1951 Den Haag.)  
In Oosterlittens werden een zoon (Jan Ernst) en een dochter (Martje) 
geboren. 
Zijn grootste wens was echter een eigen zuivelfabriek en in 1906 kocht hij 
een molkerei in Radevormwald. Daar werd mijn moeder Sity Rimmy 
Ernstina (Siet) op 11 november 1907 geboren. De namen klinken een beetje 
Fries en dat hadden ze ook moeten zijn. Echter de voor-namen Sytske en 
Rimkje werden door de burgerlijke stand van Radevormwald geweigerd. 
Sity Rimmy kwam er het dichtst bij. 
Na het uitbreken van de 1e wereldoorlog werd zijn molkerei als 
fremdenbesitz geconfisceerd en keerde de familie weer naar Nederland 
terug. Een vergoeding voor de geconfisceerde molkerei heeft hij nooit 
ontvangen omdat Duitsland berooid uit de oorlog kwam. 
Na wat omzwervingen vestigde de familie zich in Den Haag waar hij op 8 
oktober 1926 overleed en daar begraven werd op de begraafplaats Nieuw 
Eykenduynen. 
 
Hoewel de familie Doopsgezind was, is mijn moeder nimmer gedoopt 
omdat haar vader vlak voor de doop ruzie kreeg met de dominee. Siet 
trouwde op 23 maart 1938 in Den Haag met Johannes Cornelis Keizer. 
In 1990 lag zij in het Westeinde ziekenhuis in Den Haag waar zij op 1 april 
1990, door de nachtzuster, dood in haar bed werd aangetroffen. Oorzaak: 
vermoedelijk hartstilstand. Zij is op 6 april 1990 gecremeerd in het 
crematorium Nieuw Eykenduynen in Den Haag. 
 
De vader van Jacob was Franciscus Hubertus (Frans) Edelman 
geboren op 29 oktober 1840 in Dokkum. Frans verhuisde op 4 september 
1861 naar Workum waar hij op een notariskantoor werkte als klerk. 
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Hij trouwde op 1 augustus 1867 in Dokkum met Martje van der Werff en zij 
gingen wonen aan de Noard 151 in Workum. 
Zij kregen vijf kinderen: Jacob Hendrik Edelman (1868 – 1944) 
Kanke Edelman (1870 – 1943) 
Martha Edelman (1872 – 1873) 
Jacob Edelman 
Martha Edelman (1876 – 1878 overleden aan Kroep) 
Martje van der Werff werd geboren op 25 januari 1839 in Dokkum en 
overleed in 1917 in Utrecht waar ze woonde bij haar dochter Kanke. 
Na haar scheiding - zie hierna - was zij winkelierster met een winkel aan 
huis. 
 
 
Familie Edelman omstreeks 1920: 
V.l.n.r. Jan Ernst, Jacob, Martje, Baukje en Siet. 
 
Frans liet vrouw en kinderen in de steek en vertrok op 1 augustus 1878 met 
de dienstbode Akke van der Mey (Geboren op 31december 1848 in 
Workum.) naar Overschie, later Delfshaven en vervolgens naar Nieuwer 
Amstel. Daar werkte hij als handelsreiziger en tot slot als kantoorloper bij 
de Hanzelijn in Amsterdam. 
De scheiding werd op 20 mei 1886 bij vonnis van de arrondissements-
rechtbank in Leeuwarden uit-gesproken. Binnen de familie waren Frans en 
zijn dienstbode taboe. Er werd niet over gesproken. 
Toch word je nieuwsgierig en ga je zoeken in Genlias, Tresoar en naar 
stambomen op o.a. Geneanet. Echter het enige resultaat was dat ik een 
trouwdatum vond doch m.b.t. overlijden kon ik niets vinden totdat ik een 
keer gewoon in Google “Akke van der Mey” intoetste.   
       Martje van der 
Werff 
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Tot mijn verbazing had dit een totaal onverwacht resultaat. 
Via www.architectvandermeij.nl/de-architect/leven kwam ik in contact 
met Paul Smeets in Geulle die aan het project “Retour Geulle – 
Amsterdam” werkt, waarmee men aan het leven en werken van de architect 
Johan Melchior (Jo) van der Meij aandacht besteedt. 
Als architect bouwde hij o.a. het Scheepvaarthuis in Amsterdam en was hij 
grondlegger van de Amsterdamse school voor architectuur. 
Deze Jo blijkt de natuurlijke zoon van Akke van der Mey te zijn en werd 
geboren op 19 augustus 1878 in Delfshaven. 
Volgens de gegevens in Genlias werd hij op 12 juli 1882 wettelijk erkend. 
Echter degene die hem erkent staat vermeld als N.N. Ra Ra wie was dat? 
 
         Johan Melchior van der Meij 
Detail resultaat: (Kind)  
Bron   Burgerlijke stand – Geboorte 
Archieflocatie  Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) 
Algemeen  Gemeente: Delfshaven  
Soort akte:   Geboorteakte 
Aktenummer:   310  
Aangiftedatum:  12-07-1882 
Kind   Johan Melchior van der Meij  
Geslacht:   M  
Vondeling:   N  
Geboortedatum:  19-08-1878  
Geboorteplaats:  Delfshaven 
Vader   NN 
Moeder   Akke van der Meij 
Nadere informatie Kind wettig erkend 
 
Zekerheid is niet meer te krijgen doch uit het volgende is zeer vermoedelijk 
Frans de natuurlijke vader. Ten tijde van de erkenning was hij nog met 
Martje van der Werff getrouwd. Frans Edelman trouwde op 1 maart 1888 
in Nieuwer Amstel met Akke van der Mey.  
Hij overleed op 8 augustus 1893 in Nieuwer-Amstel en werd gecremeerd in 
Bremerhaven. (Crematie was in die tijd in Nederland niet toegestaan. Het  
 
 

79 
 
 



stoffelijk overschot is per trein naar Nieuwerschans getransporteerd en 
vandaar per paard en wagen naar Bremerhaven.) 
Akke overleed op 23 oktober 1913 in Nieuwer-Amstel en ook zij werd 
gecremeerd in Bremerhaven. Johan Melchior woonde tot hun dood bij 
Frans en Akke in Nieuwer Amstel. De voornamen Johan Melchior zijn ook 
die van de, op het moment dat Jo werd geboren, overleden broer van Frans 
Edelman en van diens grootvader. 
Jo overleed op 24 juni 1949 in Geulle en werd begraven op de protestantse 
begraafplaats Raarberg in Meerssen (L). In dit graf ligt verder de Sara 
Johanna Herweijer, de vrouw van Jo, hun kat en is een urn bijgeplaatst 
waarin de as van Frans en Akke is samengevoegd. 
Al deze aanwijzingen hebben de werkgroep project “Retour Geulle – 
Amsterdam” ervan overtuigd dat Frans Edelman zijn natuurlijke vader is. 
In 1910 koopt Jo in het Limburgse Geulle een oude, zestiende-eeuwse, 
vakwerkboerderij. Gelijktijdig start hij in Amsterdam een architecten-
bureau. Jo pendelt vanaf dat moment tussen Geulle en Amsterdam. 
Overigens is het leuk te weten dat Jo bij de verbouwing van zijn boerderij 
experimenteerde met de vormgeving die later de Amsterdam school zou 
gaan heten. Het 1e project van de Amsterdamse school staat dus niet in 
Amsterdam maar in Geulle (Snijdersberg 10) en is de grondlegger van de 
Amsterdamse school voor de architectuur zeer waarschijnlijk de zoon van 
een Dokkumer! 
Verder is het een bijzondere ervaring om via Google te ontdekken dat je 
grootvader een halfbroer heeft! 
 
Ouders van Frans Edelman en Martje van der Werff 
Over de familie Edelman kan ik kort zijn. De vader van Franciscus 
Hubertus Edelman was Jacob Hendrik Edelman een timmerknecht later 
timmerman die geboren werd op 6 september 1797 in Dokkum en overleed 
op 28 april 1867 in Dokkum. 
Hij trouwde op 20 september 1823 in Dokkum met Martha Gerardus 
Raadsma, geboren op 11 december 1801 in Dokkum als dochter van de 
timmerman Gerardus Hendriks en Sibbeltje Hendriks. Zij overleed op 12 
januari 1874 in Dokkum. Zij woonden (volgens de volkstelling 1830) Wijk B 
huisnummer 114 te Dokkum. Dit is vermoedelijk de Kleine Breedstraat, 
daar de Kleine Brugstraat, zoals vermeld in de Volkstelling, niet terug te 
vinden is op de kaart van het kadaster. 
De vader van Jacob Hendrik Edelman is Johan Melgior Edelman, geboren 
1767 in Wahlheim (Rijnland-Palts) en overleden op 20 augustus 1833 in 
Dokkum. Hij trouwde op 30 oktober 1796 te Leeuwarden in de Westerkerk 
met Habeltje Jacobs Foekerda, gedoopt 22 mei 1768 te Dokkum in de 
Hervormde kerk en overleden 20 oktober 1809 te Dokkum. 
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Ten tijde van de volkstelling van 1830 leefde Johan Melchior samen met de 
weduwe Trijntje Sybes Mellema in Wijk D huisnummer 188 te Dokkum = 
Steenendam. Op dat adres woonden nog een andere weduwe met haar twee 
kinderen. 
De ouders van Johan Melchior Edelman waren Jacob Hendrik Edelman en 
Anna Maria Barbera. Verder is niets van hun bekend. 
Trouwschilderijen van Jacob en Kanke (schilder ombekend) 
 
Van de ouders van Martje van der Werff heb ik meer informatie. Zij is de 
dochter van Jacob Jans van der Werff die geboren is op 20 april 1802 te 
Dokkum. Hij overleed op 18 juni 1839 in Dokkum aan de tyfus. Een erg 
gelukkige jeugd heeft hij niet gehad. Hij was vijf toen zijn vader en 14 jaar 
ten tijde dat zijn moeder overleed.  
Yme Schilsma werd voogd over Tjipke, Jacob en Grietje Jans van der Werff 
na het overlijden van hun moeder. Ook vier zusters en een broer overleden 
toen hij 2, 4, 5, 22 en 23 jaar oud was. 
In 1828 koopt Jacob samen met zijn latere vrouw Kanke voor fl. 6.500,- 
van Hendrik Muller (zijn zwager) en Fokje Jans van der Werff (zijn zuster) 
de koren-pelstellingmolen staande op het bastion bij de Hanspoort. 
Van beroep was hij korenmolenaar (Volkstelling 1830), koopman ( volgens 
overlevering in de familie zat hij in de tabakshandel), zeemtouwer en 
commissaris beurt- en trekschepen. (volgens rouwadvertentie). 
Adres (volgens de volkstelling 1830): Wijk C huisnummer 124 te Dokkum = 
Bij de Hantumerpoort. 
Hij trouwde op 30 april 1829 in Dokkum met Kanke Alles Klaver. 
Van Jacob en zijn vrouw Kanke zijn de schilderijen gemaakt ter 
gelegenheid van hun huwelijk(zie hierboven). 
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Kinderen:  
Ymkje van der Werff, geboren op 23 maart 1830 in Dokkum, overleden op 
9 augustus 1857 in Dokkum. Zij trouwde op 5 oktober 1854 in Dokkum met 
Sytze Boersma. 
Alle van der Werff, geboren op 7 januari 1832 in Dokkum, overleden op 21 
september 1867 in Dokkum. Hij trouwde op 13 maart 1856 in Dokkum met 
Maria Magdalena Haverschmidt. 
Jan van der Werff, geboren op 18-11-1833 in Dokkum, overleden op 05-12-
1921 in Dokkum. Hij trouwde op 27 mei 1858 in Dokkum met Klaaske 
Schaafsma. 
Saapke van der Werff, geboren op 30 december 1835 in Dokkum, overleden 
op 12 oktober 1853 in Dokkum 
Martje van der Werff, de echtgenote van Franciscus Hubertus Edelman. 
 
Overlijdensadvertentie in de Leeuwarder Courant van 25 juni 1839 

 
 
 
 
 
 

Kanke Alles Klaver is geboren op 31 januari 1806 in Dokkum en overleed 
op 5 oktober 1890 in Workum. Zij was de op een na jongste dochter van 
Alle Fransen Klaver en Zaapke Huiberts Rekker. (Aan deze familie Klaver is 
in Sneuper 81 in het artikel Klaveriana aandacht besteed.) 
Geloof: Doopsgezind. 
Kanke leed gelijktijdig met haar man aan de tyfus. Zij overleefde en zag aan 
haar, in rouwkleding in de wieg liggende dochtertje Martje, dat haar man 
dood was. Na het overlijden van Jacob zette zij de tabakshandel voort. 
Volgens overlevering was zij de eerste vrouw die toegang had op de 
tabaksbeurs. Zij verhuisde met haar dochter Martje mee naar Workum. 
Rookte daar op hoge leeftijd nog altijd pijp, waaraan zij gewend was door 
het keuren van tabak voor de handel. Kennelijk schaamde ze zich voor het 
roken want ze hield de pijpenkop verstopt in haar handen. Haar kleinzoon 
vond het prachtig om met zijn vriendjes voor het raam van het huis stiekem 
te kijken naar zijn rokende grootmoeder. Als Kanke - die blind was 
geworden - in de gaten had dat haar kleinzoon met zijn vriendjes voor het 
raam stond te kijken werd ze kwaad. 
Op 27 april 1837 verkocht Jacob Jans van der Werff de molen aan Rense 
Gerrijts Sinia. 26 januari 1842 brandde de molen af. De molen is niet 
herbouwd en op het bastion kwam later de gasfabriek te staan. Nu is het 
een kinderspeelveldje. 
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Leeuwarder Courant van 4 februari 1840 

 
De in de inleiding genoemd Pijter Goitsens is de grootvader van Zaapke 
Huiberts Rekker, maar haar moeder is niet Johanna Hendriks doch zijn 2e 
vrouw Antje Geerts. 
 
De families Klaver en Van der Werff waren Doopsgezind. De familie 
Edelman was Hervormd op de kinderen van Franciscus Hubertus Edelman 
na die door hun moeder Kanke Alles Klaver Doopsgezind zijn opgevoed. 
 
Meer gegevens en de bronnen zijn te vinden in mijn stamboom die ik heb 
gepubliceerd op www.geneanet.nl familienaam bijvoorbeeld: edelman, 
klaver of werff en gemeente dokkum. Vervolgens klikken onder contact op 
ronkeizer.  
 
 

VRAGEN 
Ik ben op zoek naar nadere gegevens van Dirkje Ypes Terpstra. Zij is op 
15 jan. 1792 te Schettens, gem. Wonseradeel, getrouwd met Allert Oenes 
Terpstra. Blijkens haar overlijdensakte is zij 12 september 1819 te Schettens 
overleden, 72 jaar. In dezelfde akte staat dat zij in Morra is geboren als dv 
van Ype Uiltjes en Antje Dirks, dat zij 6 kinderen naliet, 5 uit een eerder 
huwelijk. Dat huwelijk zou kunnen zijn met Sjoerd Watses, 23 juni 1776 te 
Lutkewierum. Uit haar huwelijk met Allert Oenes is 1 zoon geboren, n.l. 
Ype Allerts Terpstra. Ik zoek haar geboortedatum en ouders omstreeks 
1747 in Morra. Graag uw hulp. Auke Terpstra (  

 

Ik ben op zoek naar een foto van Aukje Haaima, geboren 11 januari 1888 
te Betterwird, overleden 24 juli 1921 in Westdongeradeel, dv Anne Haaima, 
geb. 21 maart 1857 Morra, overl. 1 december 1929 en Aukje van der Ploeg, 
geb. 23 november 1859 Nes (WD), overl. 9 augustus 1909, gehuwd 10 mei 
1917 te Ternaard met Jan Visser, geboren 19 juni 1886 te Murmerwoude, 
overleden 2 mei 1961 te Murmerwoude, zoon van Tjeerd Sikkes Visser en 
Trijntje Jacobs van de Wal. Wie weet of deze foto ergens in het Archief is, 
of misschien heeft iemand hem. Liebe Jacob Bergema,
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GROETEN UIT AMERIKA (9b) 
 
Kor Postma (  
(het verhaal van Isaäk Epkes Roorda, vervolg De Sneuper 96, bl. 6) 
 
Er werd afgesproken dat Izaäk zich op de 26ste februari in Harlingen moest 
melden. Op 25 februari neemt Izaäk afscheid van zijn ouders en verdere 
familie die hun bezorgdheid niet onder stoelen of banken schuiven. Samen 
met enkele broers gaan ze via Leeuwarden naar Harlingen. Het schiet niet 
op vanwege de slechte weersomstandigheden. Sneeuw en ijs zorgen voor 
veel vertraging maar uiteindelijk bereiken ze dan toch Harlingen. Het is 
haast niet te beschrijven wat zich daar in de haven afspeelde. 
 
“Het afscheid volgde en een vreemd gevoel overspoelde mijn lichaam. Het 
afscheid van mijn vaderland en het vooruitzicht op een nieuwe wereld 
waren mijn deel. Om 11 uur werden de touwen losgemaakt en zetten we 
koers naar Liverpool. Onze groep die uit Harlingen vertrok bestond uit 92 
personen. Zodra we de haven uit voeren waren we op zoek naar een 
geschikte rustplaats maar het enige wat we vonden was wat stro. Dit was 
bestemd voor de vrouwen en kinderen zodat wij genoodzaakt waren om 
ons als mannen ergens anders aan vast te houden. Deze oncomfortabele 
situatie werd nog erger door een opkomende storm en de hevige 
sneeuwval. Zo werd de rust die we zo graag wensten ons niet gegund. De 
kapitein gaf het bevel het anker te laten zakken en te wachten tot de storm 
was gaan liggen. We konden nog steeds de haven van Harlingen zien. 
De volgende morgen vervolgenden we onze reis via het Nieuwe Diep naar 
de Noord Zee. We waren nog maar net op open zee of de volgende storm 
diende zich aan. Constant moesten we ons ervoor behoeden om niet 
overboord te slaan. Het schip was door de twee stormen behoorlijk zwakker 
geworden. In de schemering waren we bang dat het schip zou vergaan voor 
de Engelse kust.  
Gelukkig viel het mee en naderden we al vrij snel Lowestoft. Hier werd 
onze bagage uitgeladen en onderzocht. ´s Middags mochten ook wij het 
schip verlaten. De volgende morgen, het was inmiddels 28 februari, reisden 
we per trein naar Liverpool. Nu konden we gelukkig rustig zitten en even 
weer op adem komen. Mr. Bonnema had voor iedereen een deken gekocht 
zodat we ons konden opwarmen tegen de kou. Vanuit de trein zagen we 
vele in onze ogen bezienswaardigheden. Het was jammer dat de treinreis zo 
snel verliep. Over de heuvels en door de dalen zagen we fabrieken waaruit 
we niet konden opmaken wat ze daar nu precies fabriceerden. Ook zagen 
we grote stenen molens. 
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De sneeuw was hier helemaal verdwenen en zagen we koeien grazen in de 
weilanden. De koeien waren enigszins kleiner dan we in Friesland gewend 
waren. Het landschap was enigszins rotsachtig en niet geschikt voor een 
boerenbedrijf. De aanwezige boerderijen waren ook veel kleiner dan in 
Friesland. Ook lag er nog veel hooi op het land wat zeker bleef liggen tot het 
hier definitief winter werd. We reden door een tunnel die door een berg 
liep en konden elkaar niet meer zien, zo donker was het. Dit gebeurde zo 
plotseling en onverwacht dat we niet eens wisten wat er precies gebeurde. 
Kort hierna zagen we een kerk waarop ik 24 torenspitsen telde. 
Eindelijk naderden we Liverpool op 1 maart 1853. Het spoor loopt in 
Liverpool zowel over de weg als onder de weg. In Liverpool aangekomen 
besluiten vijf vrouwen inclusief hun kinderen terug te keren naar Friesland. 
De volgende morgen hoopten we aan boord te kunnen gaan van het schip 
de "Philadelphia". 
Maar helaas waren alle passagiersplaatsen bezet zodat we onze trip naar de 
nieuwe wereld in rook zagen opgaan. Vrij kort later hoorden we dat het 
eerst volgende schip naar New Orleans pas 16 maart zou vertrekken. Dit 
schip was gebouwd om passagiers en koopwaar te vervoeren. Mr. Bonnema 
reserveerde ons gezelschap en tekende het contract. 
Het schip de "William & Mary" werd bestuurd door Kapitein Stinson. Onze 
bagage werd direct op wagens geladen en naar diverse pensions gebracht 
alwaar ook wij konden verblijven. De pensions werden gerund door aardige 
Duitsers. De kosten waren 1 gulden en 20 cent per dag. Toch was ons 
verblijf in Liverpool alles behalve fijn. Het eten en drinken was goed, maar 
we moesten het met z´n zevenentachtigen nuttigen in 1 kamer met slechts 
2 tafels. We hadden voldoende tijd om de stad te bekijken en veel was 
nieuw voor ons. Het was er een drukte van belang en vele voertuigen reden 
op de weg. Karren, koetsen en wagens met twee wielen getrokken door 
paarden. De paarden werden in de juiste richting gestuurd alleen door de 
stem van de bestuurder. Ook ezels zag je veel. Zij konden een aanmerke-
lijke grote hoeveelheid koopwaar vervoeren. 
We zagen onze ogen uit in de diverse winkels waar alles te koop was. Fruit 
en groeten die je bij ons alleen in bepaalde periodes zag liggen waren hier 
overvloedig. Nieuwe aardappelen en dat al op de 4de maart. In een winkel 
zagen we zelfs opgezette dieren zoals vogels, tijgers en zelfs een hert. 
Liverpool bevatte vele schitterende grote huizen gemaakt van blauw graniet 
en vele grote warenhuizen soms wel 6 of 7 etages hoog. Ik was erg 
geïnteresseerd in de grote haven en de manier waarop deze was gebouwd. 
Iedereen was er druk bezig en er werd ons verteld dat er 13000 schepen 
verdeeld over de 21 doks regulier in en uit voeren. Elke 5 minuten vertrok 
er een schip en kwam er een schip binnen.  
De inwoners van Liverpool waren erg geïnteresseerd in ons gezelschap. De  
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klompen en de gouden oorijzers van de dames trokken veel bekijks. 
Iedereen was aardig en vriendelijk, vooral het pensionpersoneel. Op de 16e 
maart moest er eindelijk worden ingescheept en op de 24ste maart werd het 
anker gelicht en verlieten we Liverpool. Nu lag de Atlantische Oceaan voor 
ons. Er waren in totaal 208 passagiers aan boord, waarvan 87 uit Friesland. 
De resterende passagiers kwamen uit Ierland, Engeland en Duitsland. Mr. 
Bonnema had geregeld dat wij met de Friezen een apart gedeelte van het 
schip zouden hebben maar helaas moesten we onze ruimte delen met 12 
Duitsers. In de ruimte naast ons bevonden zich de Ieren. Onze bedden 
stonden langs de kant, 2 hoog. Onze koffers en verdere bagage dienden als 
tafels en stoelen. De weersvooruitzichten waren gunstig, zodat we er van uit 
gingen dat alles voorspoedig zou verlopen. 
In de namiddag van de 25ste maart konden we nog steeds een schim van de 
Ierse kust zien. Op de 26ste maart zagen we alleen maar water en nog eens 
water. Op de 27ste draaide de wind en werd het weer wat onbestendiger. 
Een sterke zuidwester wind stak de kop op en op de 29ste brak een storm 
uit. Onze bagage werd door de meedogenloze storm van de ene kant naar 
de andere kant geslingerd. Velen werden zeeziek totdat op de 30ste de storm 
ging liggen. De sterke wind zorgde nog steeds voor veel vertraging en 
zodoende was er nog maar een korte afstand afgelegd. 
Onder ons gezelschap overleden de eerste kinderen. Groot was het verdriet 
terwijl er bij de Ieren enkele kinderen werden geboren. 
Op de 12de april vertelde men dat er walvissen waren gesignaleerd. We 
vlogen allemaal naar het voorste dek om een glimp hiervan op te vatten en 
de tijd enigszins te veraangenamen. 14 Walvissen werden er geteld. Ze 
zwommen zo dicht langs het schip dat we ze bijna konden aanraken. 
Later in de maand april werd het weer een stuk aangenamer. Het werd zelfs 
zo warm dat een aantal passagiers besloot om in de zee een stukje te gaan 
zwemmen. 
Op de 24ste april werd er op het dek een vliegende vis gevonden. 
Rond deze tijd naderden we ook de Amerikaanse kust. We waren 
ondersteboven van de prachtige ondergaande zon. Het was onbeschrijfelijk 
hoe mooi de kleurenpracht zich liet zien. 
(Izaäk beschrijft het zo: “Never had my eyes seen anything so beautiful”.) 
Land was in zicht op 3 mei. We waren slechts een steenworp afstand van de 
kust, maar toch was het schip in gevaar vanwege de koraalriffen langs de 
kust. We passeerden Stirrup Key en de volgende dag zorgde de noorden-
wind dat we spoedig de Bahama eilanden konden passeren. 
Terwijl ik met een medepassagier aan het praten was dat we spoedig 
Amerika zouden bereiken hoorden we een enorme dreun. Het schip stopte 
en bleef even stil liggen. Daarna kwamen twee enorme golven die het 
achterdek omhoog tilde en het schip op een rots zette. Een doodsschrik  
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overkwam ons. In onze opwinding spoedden we ons naar een lager gedeelte 
van het schip. Daarna gingen we weer terug naar boven tussen de gillende 
en samengepakte mensenmassa. Een boot hing aan de zijkant van het 
schip, waar direct een aantal vrouwen en kinderen in ging zitten. Door het 
gewicht bezweken bijna de touwen die hun naar beneden zouden hijsen en 
het werd een gevaarlijke situatie. Met veel moeite belanden ze niet in het 
water maar werden ze terug op het schip gezet. 
Al gauw was iedereen bezig water uit te schip te pompen. En iedereen was 
bezig om zichzelf in veiligheid te brengen. De omstandigheden op het schip 
waren hartverscheurend. Gekrijs en gegil was er rondom. Een aantal 
passagiers knielde op het dek en baden tot God om hulp, anderen klommen 
in de masten. Weer anderen vloekten, ja het was onbeschrijfelijk om de 
toestand waarin we verkeerden te omschrijven. Het dek was volgepropt 
met mensen terwijl we een luide klap hoorden vanuit een lager gedeelte 
van het schip. We waren bang dat een gedeelte van het schip zou gaan 
zinken. In alle haast probeerden we het schip zo licht mogelijk te maken 
zodat het nog even bleef drijven. Het schip zweefde heen en weer en we 
waren bang dat het zou gaan kantelen. 
Onze munitie om signalen uit te zenden was niet aan boord zodat we geen 
hulp konden verwachten. Ook andere hulpmiddelen die we hiervoor bij 
nacht moesten gebruiken konden niet worden gevonden. Het enige wat we 
vonden was onszelf als de nacht viel en de hoop op redding bijna tot nul 
was geslonken. De bemanning probeerde een reddingsboot te laten zakken. 
Wij bleven inmiddels doorpompen totdat onze handen er zeer van deden. 
Het was geen gemakkelijk karwei mede doordat het schip zwenkte en 
slingerde. Het water wat we weg pompten moest vanuit het schip komen 
omdat het een donker bruine kleur had. 
De golven sloegen regelmatig over de reling van het schip zodat we tot onze 
knieën in het water stonden. Hoop en moed waren de ingrediënten die ons 
kracht gaven. Uiteindelijk breekt de nieuwe morgen aan wat ons enigszins 
gerust stelde. 
We waren opgelucht toen de Kapitein vertelde dat hij zelf niet eerder van 
boord ging dan wanneer iedereen in veiligheid was gesteld. Bij het ochtend-
gloren was in de verte land in zicht. We hoopten dat ons schip zou worden 
opgemerkt in deze hopeloze toestand en dat er snel een reddingsoperatie 
op gang werd gezet. Het schip zwiepte nog steeds heen en weer doordat het 
zeil en de masten nog steeds in tact waren. Als deze waren gebroken had 
het schip veel stiller gelegen. Terwijl we nog steeds aan het pompen waren 
zagen we dat een reddingsboot naar beneden werd gebracht. Twee 
machinisten en zes matrozen namen plaats in de boot. We realiseerden ons 
dat ze het schip wilden verlaten en ons in een doodsbenauwde situatie 
wilden achterlaten. 
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De kapitein had net verteld dat hij hoopte dat het schip zou blijven drijven 
en dat hij zijn uiterste best deed om dat voor elkaar te krijgen. Toen wenkte 
de kapitein de matrozen die in de reddingsboot zaten. Ze roeiden vlak naast 
het schip. Een aantal andere matrozen probeerde in de reddingsboot te 
springen maar durfde de bedreigende sprong niet aan. 
De reddingsboot roeide verder van het schip weg en de kapitein probeerde 
ze nog met de rest van het personeel op andere gedachten te brengen maar 
dit was tevergeefs. De passagiers werden steeds wanhopiger. De 
overgebleven matrozen deden hun uiterste best om het schip weer vaarbaar 
te maken. Anderen maakten een tweede reddingsboot gereed voor vertrek. 
Drie emmers en een deken werden erin gegooid, het was inmiddels 5 mei 
om een uur of zeven in de morgen. Terwijl ik zag dat deze tweede 
reddingsboot naar beneden werd gebracht besloot ik ook van het schip te 
gaan en plaats te nemen in deze reddingsboot.  
Binnen korte tijd zaten er 27 personen in de boot, waaronder drie Friezen. 
Dit waren Ulbe Bergsma uit Pingjum, Oene Martinus Wagenaar uit 
Heerenveen en ondergetekende Izaäk Epkes Roorda uit Dantumawoude. 
De anderen waren bijna allemaal Ieren, 21 man, en drie Duitsers. 
De matrozen sneden de touwen door uit angst dat er nog meer mensen 
zouden plaatsnemen in de reddingsboot, die al overvol was, en spoedig 
vaarden we weg. Iemand sprong van het schip af en wist zich nog aan onze 
reddingsboot vast te klampen. We hielpen hem om nog bij ons op de boot 
te komen, wat lukte. 
We zien vanuit onze reddingsboot twee mannen en twee vrouwen van het 
schip springen maar we zijn al te ver van hun verwijderd om hun nog hulp 
te bieden. De vrouwen bleven drijven door de grote jurken die ze droegen 
maar de mannen worstelden met de golven. Het was wederom hart-
verscheurend om ze in zee te zien drijven wetende dat we hun niet meer 
konden helpen. Het is voor mij onmogelijk om het gegil en gehuil te 
beschrijven van de 170 mensen die nog aan boord waren. We hadden geen 
tijd om te stoppen omdat ook onze reddingsboot water maakte en door de 
storm hevig was beschadigd. 
We waren dankbaar dat we gedurende de reis de Ieren een beetje hadden 
leren verstaan omdat we uit hun gesprekken konden opmaken dat ze van 
plan waren ons drieën uit de boot te gooien om deze wat lichter te maken. 
Ulbe Bergsma had inmiddels een paar tikken tegen zijn hoofd gekregen. 
Daarna trokken Oene Martinus Wagenaar en ik onze zakmessen en 
dreigden op hun in te steken indien ze ons nog meer zouden bezeren. We 
waren constant bezig water uit de reddingsboot te gooien om zo onze 
levens te redden en met het mes in de andere hand. De matrozen roeiden 
de boot en probeerden zo de kust van Florida te bereiken. 
Tegen de avond zagen we een schip in de verte waar we ondanks de hevige  
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tegenwind op aan stuurden. De zee was zo ruig dat het soms leek of we niet 
meer vooruit kwamen. Gelukkig zagen enkele matrozen vanuit hun mast 
onze reddingsboot. Hun kapitein gaf opdracht het schip voor anker te laten 
gaan zodat we hun spoedig konden inhalen. Ze lieten een ladder zakken 
zodat we allen aan boord konden klimmen. We waardeerden hun ontvangst 
die ze voor ons hadden voorbereid. De naam van het schip was de "Pollux" 
welke op weg was van New Orleans naar Liverpool. Wanneer we 15 
minuten later waren geweest, waren we waarschijnlijk niet door het schip 
opgemerkt en waren we aan ons lot overgelaten. Aan boord werd ons al 
snel eten en drinken aangeboden aangezien we al geruime tijd niks hadden 
gehad. Weldra passeerde ons een schip wat richting New York vaarde maar 
ondanks het sein van kapitein McEntyre vaarden ze voorbij. We smeekten 
kapitein McEntyre om naar het schip de "William & Mary" te varen om te 
kijken of er nog enkele passagiers gered konden worden. 
Dit beloofde de kapitein en dat gaf ons enigszins wat rust hoewel we in ons 
achterhoofd er rekening mee hielden dat het schip waarschijnlijk al 
gezonken moest zijn. ´s Avonds zagen we het gehavende schip. 
De kapitein vertelde dat hij niet te dicht langs het schip zou kunnen varen 
in verband met de verraderlijke koraalriffen. Het enige wat ons nu nog 
restte was bidden dat er toch nog hulp voor de achtergebleven passagiers 
mocht komen. De volgende ochtend waren we zo ver van het schip 
verwijderd dat het bijna niet meer te zien was en dat een reddingspoging 
geen zin meer had. 
De eerste dag aan boord van de "Pollux" werd ons een plaatsje toegewezen 
op het beneden dek. De volgende dag moesten we zowel overdag als de 
daarop volgende nacht op het dek verblijven. Het was geen kleinigheid voor 
het schip de "Pollux" om nog eens 27 personen aan boord te nemen en te 
voorzien van eten en drinken. ´s Nachts sliepen we op de kabels wat voor 
de nodige ellende zorgde. Wanneer het regende werden we kletsnat en het 
enige dat ons enigszins beschermde was een oud kapot gescheurd stuk zeil. 
Overdag zorgde de zon gelukkig voor aangenamere temperaturen. 
Tijdens de sprong in de reddingsboot waren mijn klompen gebroken zodat 
ik gedwongen was op sokken verder te gaan. Mijn sokken waren wat 
opgelapt met een stuk zeildoek wat een vreemd gevoel gaf. Natuurlijk had 
ik vaak natte voeten vooral wanneer we ´s morgens het dek moesten 
schoonmaken. De eerste drie dagen hadden we de wind in de rug. 
Op 8 mei werden we verrast door een arend die op het scheepsdek landde. 
In de morgen van de 9de mei en in de nacht van de 23ste mei hadden we 
hevige regenbuien. 
Een grote hoeveelheid water werd opgevangen en gebruikt om van te 
drinken. Op de 25ste mei zagen we een grote vis. De bemanning noemden 
het een walvis. 
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Het was een prachtig gezicht wanneer de zon op de vis scheen wanneer het 
verder zwom. Op de 30ste zagen we weer een enorme vis die volgens de 
bemanning ook tot de walvisfamilie behoorde. In de avond van de 1ste juni 
zagen we in de verte de Ierse kust. U kunt zich begrijpen hoe blij we waren. 
Schepen naderden ons schip om handel met ons te drijven. Vissers 
kwamen aan boord om vis te verkopen. Aangezien de meeste zeelui geen 
geld hadden ruilden ze tabak tegen vis. De kapitein ruilde vlees tegen vis. 
De vissers waren blij met hun ruil, vooral tabak was erg in trek. In 
Engeland waren de tabak prijzen namelijk aanzienlijk hoger. 
We hoopten spoedig Liverpool te bereiken maar plotseling draaide de 
wind. Onze teleurstelling werd enigszins gecompenseerd door de kapitein 
die ons een heerlijke vismaaltijd voorschotelde. Dit gastmaal deed onze 
hongerige magen goed.  
In de namiddag van de 5de juni was de wind wederom gunstig zodat koers 
kon worden gezet naar onze eindbestemming. Dezelfde avond werd er een 
stoomboot gecharterd die ons naar Liverpool zou slepen. Men vertelde dat 
dit nog minstens 24 uur zou gaan duren. De sleepboot arriveerde ´s avonds 
pas om negen uur en we arriveerden in de haven van Liverpool pas de 
volgende dag. 
Nu was ik voor de tweede keer in deze grote stad aangekomen. Tien weken 
geleden was ik hier nog weg gegaan niet wetende dat ik er zo snel weer 
terug zou zijn met lege handen. In de vroege morgen van de 6de juni 
kwamen de beambten aan boord om de bagage van de zeelieden te 
inspecteren op tabak. Helaas voor hen werd er geen tabak gevonden. De 
zeelieden pakten opnieuw hun bagage en verlieten het schip. 
We hadden geen gelegenheid om de kapitein te bedanken voor zijn 
gastvrijheid aangezien hij de vorige nacht reeds van boord was gegaan. Ik 
schaamde me diep om op sokken het schip te verlaten zodat mijn beide 
Friese vrienden besloten om een paar nieuwe schoenen voor mij te kopen. 
Even later kwam Ulbe Bergsma met een paar nieuwe schoenen aanzetten. 
Daarna verlieten we het schip die als een beschermengel voor ons was 
geweest in bange dagen. We hadden heel veel meegemaakt en hadden veel 
geleden. Woorden kunnen mijn gevoelens niet beschrijven zo blij en 
dankbaar ik was eenmaal weer op de kade te staan na zo veel weken op de 
oceaan te zijn geweest. We keerden terug naar hetzelfde pension waar we 
eerder waren geweest. Ook hier had Ulbe Bergsma geld geleend om 
schoenen voor mij te kopen. De vriendelijke Duitse eigenaren waren 
verbaasd ons wederom te zien. Ze waren in tranen uitgebarsten toen ze 
hadden gehoord van de scheepsramp en ze niet wisten of er nog over-
levenden waren. We werden direct voorzien van kleding en maatregelen 
werden getroffen om ons weer eens goed op te kunnen frissen. Daarna 
stond er een lekkere warme maaltijd voor ons klaar. 
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Ik schreef mijn ouders direct een brief waarin ik hun vertelde dat ik van 
plan was zo snel mogelijk naar huis toe te komen. In Liverpool zagen we 
diverse Nederlandse schepen. Ik ontmoette een van mijn beste Friese 
vrienden die ik in geen jaren had gezien. Samen hebben we nog veel van 
Liverpool gezien wat mijn verblijf hier enigszins veraangenaamde. 
Er werd ons geadviseerd om naar de verzekeringsmaatschappij van het 
schip de "William & Mary" te gaan om hier ons beklag te doen en een 
gedeelte van onze reissom terug te vorderen aangezien we niet op de plaats 
van onze bestemming waren aangekomen. We ontvingen ieder 30 gulden 
van de maatschappij. Hiermee konden we onze kosten van kleding en 
verblijf in ons pension betalen. Ook werden we door de verzekerings-
maatschappij naar het Nederlandse consulaat verwezen waar ons werd 
beloofd dat zij de kosten zouden betalen voor de eerstvolgende overtocht 
naar ons eigen Nederland. 
We verbleven nog 12 dagen in Liverpool, waarna het consulaat ons 
meedeelde dat we de volgende dag konden vertrekken aan boord van het 
schip de Rotterdam. Ulbe Bergsma en ik maakten ons gereed voor vertrek 
terwijl Oene Martinus Wagenaar besloot nog enkele dagen te wachten. Hij 
wilde wachten op de laatste berichten omtrent de "William & Mary". 
Zaterdagmorgen verlieten Ulbe Bergsma en ik Liverpool. Van het consulaat 
hadden we beiden nog 3 gulden gekregen voor de kosten die we eventueel 
nog maakten tijdens onze terugreis. De eerste dag vaarden we zo dicht 
langs de kust dat we de koeien in de weilanden konden zien grazen. Er 
gebeurde weinig spannends gedurende overtocht. We hadden voortdurend 
in de wind zodat we er 4 dagen over deden. We naderden op de 22ste juni de 
Nederlandse kust en arriveerden rond 1 uur ´s middags in Rotterdam. We 
dankten God die ons gespaard had en ons veilig terug had gebracht in ons 
vaderland. Onze gedachten waren nog steeds bij hen die achterbleven op de 
"William & Mary". We hoopten dat God hen die achterbleven menselijk 
had behandeld. 
In Rotterdam werden we belaagd door een aantal nieuws verslaggevers die 
graag van ons wilden horen hoe het de rest van de passagiers was vergaan. 
We gingen naar de burgemeester van Rotterdam met onze legitimatie-
papieren die we van het consulaat in Liverpool hadden gekregen. Hij nam 
ons mee vanuit het stadhuis naar het politiebureau. Vanuit het politie-
bureau werden we naar het station gebracht waar we onze treintickets voor 
de reis naar Amsterdam ontvingen. We kregen ook nieuwe legitimatie-
papieren voor de burgemeester van Amsterdam. 
´s Middags verlaten we Rotterdam en ´s avonds arriveren we in 
Amsterdam. Hier vragen we waar het dichtst bijzijnde Politiebureau is 
maar helaas zijn hier geen beambten meer. Dan horen we dat er een 
vrachtschip vanavond nog naar Lemmer gaat. Aangezien we nog wat geld  
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over hadden en graag naar huis wilden besluiten we met het vrachtschip 
naar Lemmer in Friesland te vertrekken. De volgende morgenvroeg 
arriveerden we al in Lemmer. Nu al ons geld op was besloten we te voet 
naar Sneek te gaan. 
Al gauw waren we oververmoeid mede door de warmte en onze slechte 
gezondheidstoestand. Tot ons grote genoegen hadden we Sneek al na 4 uur 
bereikt. Hier namen we afscheid van elkaar aangezien Ulbe Bergsma 
richting Pingjum moest en ik richting Leeuwarden. In de namiddag kon ik 
met een sleepboot naar Leeuwarden waar ik in de late avond aankwam. Het 
was nu zo laat dat ik vooreerst niet verder kon zodat ik de nacht in 
Leeuwarden moest doorbrengen. 
De volgende morgen ging ik lopend richting de Valom waar ik tot mijn 
grote verbazing mijn vader en broer ontmoette die daar aan het werk 
waren. Gezamenlijk zijn we toen naar Dantumawoude gegaan. Het was 
vrijdag 24 juni 1853 om 18.00 uur wanneer ik mijn moeder en mijn andere 
broers en zussen weer in de armen sluit na een afwezigheid van 17 weken”. 
 
Over deze bijzondere reis schrijft Izaäk een boekje. Met de opbrengst van 
dit boekje kon hij in 1854 zijn tweede Amerikareis financieren. 
Heeft u naar aanleiding van dit verhaal aanvullingen of verbeteringen dan 
hoor ik dat graag. 
 
 

VRAGEN 
Ik ben momenteel bezig met de historie van ons kleine dorpje Eastrum. Ik 
ben opzoek naar nog eventueel oude weetjes van het dorp maar ook naar 
oude foto's. Waar ik vooral naar opzoek ben is een foto van een huisje wat 
gestaan heeft op het ûnderein van Eastrum. Dat is bij de smederij en 
ijsbaan de terp omhoog en dan helemaal door rijden, kerk voorbij. Dan 
kom je op het ûnderein. Aan dezelfde kant als de kerk staat een nieuwe 
woning, ong. 10 jaar oud. Het gaat om dat stuk grond. Er is een tekening 
van het oude huis, waar de tekst op staat "bertehûs ûnderein eastrum". Het 
kleine schuurtje wat bij de woning hoorde heeft er tot de jaren 70 gestaan. 
Mijn vraag aan u is of u me kan helpen met het zoeken naar meer 
informatie over historie en fotos van oostrum en vooral over het huisje op 
het ûnderein. Baukje Kramer,
 
Ik heb jaren een homepage/stamboom gehad op : 
http://members.quicknet.nl/n.zwart. Deze bestaat niet meer. 
Mijn stamboom staat nu geheel bijgewerkt op: http://zwina.deds.nl 
met dank en groeten, nienke zwart 
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DE VERDWENEN EENDENKOOIEN VAN 
BRANTGUM EN WAAXENS 
 
Gerard Mast (  
 
Inleiding 
In de grietenij Westdongeradeel lagen ooit een aantal eendenkooien. Op de 
oudste overzichtskaart van deze grietenij, van Christianus Schotanus uit 
1664, staat slechts één ‘Vogelkoy’ afgebeeld. Dat is de eendenkooi die hoort 
bij de state Herweij in Ternaard. 
De kaart van Westdongeradeel getekend door Christianus’ zoon Bernardus 
Schotanus à Sterringa van 1686, geeft veel meer details en teksten. Zo zien 
we nu in vier dorpsgebieden van Westdongeradeel de aanduiding en de 
tekst ‘Vogel Kooy’, namelijk Ternaard met 1, Holwerd met 2, Brantgum met 
1 en Bornwird met 1. Op deze kaart staan dus vijf eendenkooien. 
Al deze eendenkooien zijn al lange tijd verdwenen. De enige eendenkooi die 
nog in deze grietenij aanwezig is, is de relatief jonge eendenkooi van 
 
Situatie 1686 kaart van Schotanus met rechts de eendenkooi van 
Brantgum en links de twee eendenkooien van Holwerd 
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Staatsbosbeheer in de Ternaarderpolder. Deze kooi is na 1756 aangelegd in 
opdracht van jhr. Edsard Hobbe van Burmania, namens zijn vrouw, 
Johanna Wilhelmina barones van Schratenbach, nadat de provincie als 
bevoegd gezag daarvoor in 1756 octrooi had verleend. 
Drie van de eendenkooien hebben op de mieden ter weerszijden van de 
Holwerdervaart gelegen. Dit gebied met laag gelegen graslanden zal in het 
verleden ’s winters half onder water hebben gestaan en daardoor veel wilde 
eenden hebben aangetrokken, de voor de hand liggende reden om in dit 
milieu eendenkooien aan te leggen. 
Op de ‘Nieuwe Caert van Frieslant’ van 1739 staan nog steeds deze vijf 
kooien van 1686 aangegeven. Het is echter de vraag of de kaart van 1739 
wel klopt met de werkelijkheid van dat moment, want in mijn onderzoek 
heb ik geen bevestiging kunnen vinden dat de kooi van Brantgum er toen 
nog was. Ook ontbreekt enige vermelding van een eendenkooi in de Reëel-
kohieren van 1711, 1746 en later. 
Opvallend is dat er in de mieden van Brantgum en Waaxens in de richting 
van de Holwerdervaart twee percelen voorkomen met een bijna gelijk-
luidende naam, bij Brantgum ‘Koaifive’ en bij Waaxens ‘de Koaifiif’. 
In het volgende stuk worden de verdwenen eendenkooien van Brantgum en 
Waaxens nader bekeken in de context van eigenaren en gebruikers. Eerst 
wordt de kooiplaats van Brantgum besproken, daarna die van Waaxens. 
 
Brantgum, boerderij SC 9/FC 15 genaamd Amminga/Zadema 
 
    Jhr Ulbo Baron van Aylva 
Volgens de Prekadastrale Atlas fan Fryslân, 1700/1640 van Westdongera-
deel, ligt de eendenkooi van Brantgum binnen het complex landerijen van 
de boerderij met Floreennummer 15. Die boerderij heeft stem 9 van het 
Stemkohier. In 1640 is de eigenaar jhr. Pyter Walta en de pachter is 
Jochum Waatses. 
In Tresoar te Leeuwarden bevindt zich de persoonlijke verzameling van 
Wopke Eekhoff. Hierin is een document te vinden gedateerd 15 juni 1691. 
Jhr. Ulbo van Aylva, grietman van Idaarderadeel, bevestigt dat hij eigenaar 
is van zijn sate te Brantgum bestaande uit huijsinge, langhuijs, hoovenge 
ende plantagie, mitsgaders de koij ende het feerspil van dien en dat 
hij zijn pachter Watse Jochums het meijerrecht van 1000 goudgulden zal 
terugbetalen. Het was toen gebruikelijk dat als een pachter de boerderij 
verliet, hij het voorgeschoten bedrag voor de gebouwen inclusief de 
beplanting en de kooi met de eenden terugbetaald kreeg. 
    Jhr. Tjalling Homme van Camstra 
Uit de Stem- en de FIoreenkohieren zijn de volgende eigenaren en 
gebruikers te noteren. In 1698 is de eigenaar van deze boerderij jhr. 
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Tjalling Homme van Camstra. In 1700 is de grootte van de boerderij 67 
pondemaat (pdm), jaarlijks wordt hierover 18 floreen belasting betaald. In 
1708 wordt voor het eerst weer de pachter genoemd, namelijk Wierd 
Jelkes. In de jaren 1718, 1728 en 1738 is hij dat ook. In de jaren 1748 en 
1758 pacht de weduwe van Wierd Jelkes de boerderij. We zien dus een 
stabiel gebruik van de boerderij, maar details over de eendenkooi worden 
niet gegeven. Wel geeft het Quotisatiekohier uit 1749 nog aan dat de 
weduwe van Wierd Jelkes het moeilijk heeft bij t waltje langs door sterfte 
van het vee. 
In 1727 is ondertussen jhr. van Camstra, grietman van Idaarderadeel, op 
Orxma State te Menaldum overleden. Zijn kinderen erven de boerderij in 
Brantgum. 
    Johan Sicco baron thoe Schwartsenberg en Hohenlansberg 
In het Floreenkohier van 1738 lezen we dat kolonel Schwartsenberg en 
Hohenlansberg, namens zijn vrouw, de boerderij in bezit heeft. In 1748 en 
1758 wordt hij aangeduid als generaal. Volgens deze Floreenkohieren is zijn 
vrouw steeds eigenaresse van deze boerderij. Toch klopt deze eigendoms-
vermelding in 1758 niet helemaal, want zijn vrouw, ‘vrouw Elisabeth 
Helena van Camstra’ is in 1753 overleden. Haar man ‘Johan Sicco Baron 
thoe Swartsenberg en Hohenlandsberg Luitenantgeneraal ten dienste van 
den staat en gouveneur te Namen’ vraagt na haar overlijden aan het Hof 
van Friesland als vader en voorstander van zijn minderjarige kinderen 
toestemming om tot verkoop van de boerderij te mogen overgaan. Deze 
verkoop is nodig omdat zijn vrouw schulden had. De afwikkeling van deze 
zaak is onder andere vanwege zijn uitlandigheid lang onderweg. Het Hof 
stemt pas op 24 december 1757 in met de voortgang en zo wordt op 25 mei 
1758 ten huize van Cornelis Visser hospes te Dokkum verkocht:  
Een sathe lands gelegen tot Brantgum bij Ysbrand Jans als meijer 
wordende gebruikt 67 pondematen soo bouw als greidlanden, belast met 
18 floreen enz., stem 9, met twee jaar huur.  
De jaarlijkse pacht is 230 car. gulden boven de floreen en andere lasten. 
Bij de verkoop wordt genoemd dat de huisinge, schuire, hovinge, bomen en 
plantagie cum annexis sal in de coop van de landen versmelten. Over de 
eendenkooi wordt er niets meer gezegd. 
    Claes Harmens van Waaxens 
De nieuwe eigenaar wordt Claes Harmens, huijsman te Waaxens. Hij is op 
30 januari 1752 te Waaxens getrouwd met Antje Uitzes (Oedses). Beiden 
komen van Waaxens. Claes Harmens bood bij de proevelkoop (provisionele 
koop) 66 goudgulden op ieder pondte (pondemaat). Bij de finale verkoop 
wordt dit bedrag niet verhoogd, dus Claes Harmens wordt de nieuwe 
eigenaar en hij zal dit tot zijn dood blijven.  
Deze Claes Harmens is in 1746 pachter van plaats 9 van het Floreenkohier 
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van Waaxens. Dit is een boerderij van 55 ½ pdm van de jonkheer De 
Koning, ‘Heere thoe Peize’. Deze plaats ligt halverwege aan de Miedweg van 
Waaxens. In 1778 zijn kinderen van Claes Harmens daar nog pachters. Op 
deze boerderij aan de Miedweg te Waaxens komen we later in dit verhaal 
onder de kop Waaxens, ‘De Kooij vijf’ nog terug. 
In 1776 zijn de erven van Claas Harmens eigenaar en gebruiker van 
Brantgum, FC 15. De huurwaarde van deze plaats van 66 pdm is inmiddels 
gestegen tot 396 car. gulden. 
    Harmen Clases (Zadema) 
In de jaren 1768, 1778 en 1788 is, volgens het Stemnummer 9 van 
Brantgum, Harmen Clases steeds de gebruiker van 73 pdm en huis te 
Brantgum. Hij is gehuwd met Klaaske Klases. Het eigendom van de 
boerderij is als volgt verdeeld: Harmen Clases ¼, Rinnert Clases ¼, Oeds 
Clases ¼ en Sybren Clases ¼.  
In het jaar 1798 en 1805 heeft Harmen Clases de helft van de boerderij van 
66 pdm in eigendom. Als gebruiker van het geheel huurt hij van Rindert en 
Sybren Clases van elk hun vierde gedeel van de boerderij. 
In 1811 neemt Harmen Klazes de naam aan van zijn boerderij: ‘Zadema’.  
Zijn dochter Antje Harmens is op 2 juni 1799 in de doopsgezinde kerk van 
Holwerd getrouwd met Anne Martens. Zij komt van Brantgum en hij komt 
van Bornwird. In jaren 1798 tot en met 1803 boert Anne Martens nog te 
Bornwird op de boerderij die zijn familie al lange jaren in bezit heeft. In 
1804 wordt deze boerderij verkocht. In de verkoopbrief van 22 mei 1804 
staat dat Anne Martens, huisman woonachtig te Bornwird, eigenaar voor 
¾ en Marten Geerts, woonachtig te Dokkum, eigenaar voor ¼, hun 
boerderij te Bornwird verkopen. Het gaat om de zathe en landen met een 
huizinge schuur cum annexis groot over het geheel 64 ½ pondemaat. De 
kopers zijn Rindert Jans (Tolsma) en Uilkje Cornelis Banga, echtelieden 
woonachtig te Bornwird. De koopprijs is 15940 car. gulden. Daarna boert 
Anne Martens op Zadema te Brantgum. 
    Anne Martens 
Antje Harmens Zadema overlijdt op 30 oktober 1814 te Brantgum op 34-
jarige leeftijd. De aangifte wordt gedaan door de naaste buren Boele Sybes 
Mellema en Jan Jans Boelens. Antje Harmens Zadema is in het huis nr. 10 
van Brantgum overleden, de boerderij Zadema. Haar vader, Harmen 
Klazes Zadema, overlijdt op 4 augustus 1826, 76 jaar oud, te Brantgum. 
Ook deze aangifte wordt door de buren gedaan, een van hen is Sybe Boeles 
Mellema, 24 jaar, landbouwer te Brantgum. 
Met de dood van Harmen Klazes verdwijnt de familienaam Zadema. Alleen 
op de kaart van Eekhoff uit 1853 leeft de naam Zadema nog voort. Als Ids 
Wiersma later een tekening maakt met de dorpsplattegrond van Brantgum, 
plaatst hij echter de naam ‘Zadema’ bij de verkeerde boerderij. Kennelijk 
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was hij onvoldoende op de hoogte van de juiste locatie en interpreteerde hij 
Eekhoff net niet goed.   
Uit het Floreenkohier van 1818 blijkt dat deze boerderij inmiddels het 
eigendom is geworden van Anne Martens. Tot zijn overlijden op 51-jarige 
leeftijd op 18 januari 1827 is hij landbouwer te Brantgum. De naaste buren 
geven zijn overlijden aan. Het zijn Alle Dirks Schregardus 58 jaar, 
gardenier, en Jan Jans Klazinga 41 jaar, schoolmeester. Het sterfhuis van 
Anne Martens is nummer 10 van Brantgum en dat is de boerderij Zadema. 
Hij laat een meerderjarige zoon, Harmen Annes Martens en drie 
minderjarige dochters, Klaasje, Ymkje en Antje, achter. In deze situatie 
wordt besloten om de boerderij te verkopen. 
    Boele Sybes Mellema 
De verkoping van Zadema vindt plaats op 9 april 1827 in herberg de Zwaan 
te Holwerd. De boerderij wordt in 25 percelen verkocht. De eerste 11 
percelen liggen aansluitend bij de boerderij en worden hieronder 
opgesomd. Tevens zijn de toekomstige kadastrale nummers in 1832 van de 
kadastrale gemeente Ternaard sectie D tussen haakjes aangegeven.  
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Perceel 1 betreft ‘de Huizinge Schuur en hornleger, gekwoteerd nr. 10, te 
Brantgum’ (later kad. nr. 242). Dit perceel is bezwaard met een voetpad 
van Frans Hanses Veldema (op de boerderij halverwege de Miedweg van 
Waaxens, later kad. nr. 116, 117 en 118). 
Perceel 2 greidland is bezwaard met het hierboven vermelde voetpad (is 
later kad. nr. 250). 
Perceel 3 greidland, bezwaard met voetpad (later kad. nr. 251). 
Perceel 4 greidland ‘genaamd de Kooy’ (later kad. nrs. 258, 259 en 262). 
Perceel 5 bouwland, (later kad. nr. 264). 
Perceel 6 bouwland ‘genaamd de Lange drie’ (later kad. nr. 263). 
Perceel 7 bouwland, bezwaard met voetpad (later kad. nr. 131). 
Perceel 8 bouwland, bezwaard met voetpad (later kad. nr. 132). 
Perceel 9 bouwland, (later kad. nr. 261). 
Perceel 10 bouwland, (later kad. nr. 260). 
Perceel 11 bouwland, (later kad. nr. 249). 
Koper van de percelen 1, 3 en 9 is Boele Sybes Mellema, landbouwer te 
Brantgum. 
Koper van de percelen 5 en 11 is Jacob Iebes Poortinga, landbouwer te 
Waaxens. Hij koopt mede namens broers Sijbe en Frans, ieder voor ⅓ deel. 
Koper van de percelen 2 en 8 is Eelco Fockema, lid van Gedeputeerde 
Staten, te Dokkum. 
Kopers van perceel 7 zijn Jilles Jacobs Haima, meester verwer te Holwerd, 
en zijn vrouw Ytske Klaasesz. 
Koper van perceel 10 is Isaac Klazes Ytsma, meester timmerman te 
Brantgum, mede namens Janke Holwerda, weduwe Gosling Wiersma. 
Koper van perceel 4 is Josephus Joannes Heep, ‘griffier bij het vredegeregt’ 
te Ternaard voor de helft en Hartman Durks Hartmans, ‘vrederegter’ te Nes 
voor de andere helft. 
Kopers van perceel 6 zijn Harmen Annes Martens, landbouwer te 
Brantgum, en Jan Klazes de Vries. 
Kortom, vlak bij de boerderij blijft er niet veel land over dat nog bij het 
gebouw hoort. 
 
De nieuwe eigenaar van het gebouw en de percelen 3 en 9 Boele Sybes 
Mellema heeft maar 6 jaar plezier van zijn aankopen, hij overlijdt op 10 
januari 1833 op 53-jarige leeftijd. 
Deze landbouwer is in Jislum geboren. Ten tijde van zijn overlijden is hij 
weduwnaar van de zusters Grietje Pieters en wijlen Tetje Pieters Bosch. Hij 
is op 3 juni 1820 hertrouwd met Doedtje Andries Olijnsma. 
De boerderij met huisnummer 9, Floreennummer 14, van Brantgum is zijn 
sterfhuis; hij pachtte deze boerderij en zijn zoon volgt hem daar als pachter 
op. 
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Echtgenote Tetje Pieters Bosch is ook overleden in huisnummer 9 te 
Brantgum, op 19 oktober 1818 op 34-jarige leeftijd. De aangifte van haar 
overlijden wordt gedaan door de naaste buren Anne Martens, oud 43 jaren, 
landbouwer (op Floreennummer 15) en Jan Jans Klazinga, oud 32 jaren, 
schoolmeester. Tetjes vader is wijlen Pieter Klazes Bosch, haar moeder 
Saakje Douwes is in 1818 rentenierster te Brantgum. 
    Jacob Iebes Poortinga te Waaxens 
Bij de verkoopveiling van 1827 kopen Jacob Iebes Poortinga en zijn broers 
land van boerderij Zadema te Brantgum. Met welke familie hebben we hier 
te maken? Jacobs vader Ybe Jacobs is in 1774 al pachter van 
Floreennummer 14 van Waaxens. Dat bedrijf is dan 80 pondematen groot. 
De verpachter hiervan is ‘Generaal jonker J.S. van Harinxma thoe Slooten’. 
In 1794 heeft Ybe Jacobs zelfs 94 ½ pdm bij deze boerderij in gebruik. Aan 
huur betaalt hij dan 520 car. gld met daar te boven een ½ last haver, wat 
een waarde heeft van 45-6-0 car. gld. De boerderij waar Ybe Jacobs woont 
is ‘Sjuxma’, ook wel ‘Poartepleats’ genoemd, waarvan de toegangspoort nog 
altijd te bewonderen is. Begrijpelijk dat de vier kinderen van Ybe Jacobs 
later de naam Poortinga aannemen. 
De kinderen Poortinga zien kans om op 10 november 1813 voor 14703 
Hollandse guldens en tien gelijke stuivers de boerderij met landerijen, 
Floreennummer 13 van Waaxens, op de hoek van de Miedweg te kopen van 
mr. Franciscus Rinia van Nauta voorheen burgemeester van Leeuwarden. 
De kopers zijn Jacob Yebes Poortinga, boer te Waaxens, mede namens zijn 
zuster Moeder Yebes Poortinga en de broers Frans en Sybe Yebes 
Poortinga. De zittende huurster, de weduwe Pieter Klazes, mag tot ‘St. Petri 
en meij 1814’ op de boerderij blijven wonen. De kopers moeten het lytshuis 
op het huisperceel nog wel met haar verrekenen.  
De weduwe Pieter Klazes is Saakje Douwes. ‘Pytter Klases’ en zijn vrouw 
zijn afkomstig van Oosternijkerk. Hij is op 15 augustus 1766 lidmaat te 
Waaxens en Saakje Douwes doet belijdenis te Waaxens op 26 augustus 
1768. De boerderij waar ze op wonen, wordt in 1786 vervangen door een 
groter gebouw. In de periode 1766 tot en met 1784 krijgt het echtpaar in 
Waaxens acht kinderen. De jongste is ‘Tettie’ die geboren is op 21 januari 
1784 en die te Waaxens gedoopt wordt op 1 februari 1784. Deze Tetje is de 
hierboven genoemde tweede vrouw van Boele Sybes Mellema.  
Pieter Klazes is tussen 1804 en 1806 overleden. Op de 20e van de 
wintermaand 1809 koopt Saakje Douwes, de weduwe Pieter Klases Bosch, 
wonende te Waaxens, een huizinge en hovinge te Brantgum, gequoteerd nr. 
3, van Hans Daniels, guardenier te Brantgum voor 1500 car. gld. Hans 
Daniels mag het vrije gebruik van de voorkamer houden.  
Renteniersche Saakje Douwes overlijdt op 19 maart 1819 te Brantgum in 
huis nummer 3. Ze is dan 78 jaar oud. De aangifte van haar overlijden 
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wordt gedaan door Gerben Ages Braaksma, 37 jaren, gardenier en door Jan 
Jans Klazinga, 32 jaren, schoolmeester. Beide komen van Brantgum. 
Wat betreft Floreennummer 13 van Waaxens. Moeder Fransen Poortinga 
trouwt op 11 mei 1848 met de Holwerder notariszoon Pier Bienses Ypma. 
Zij zijn daarna de hoofdbewoners van Floreennummer 13 van Waaxens. 
Hun kinderen Nieske Piers Ypma, Biense Piers Ypma en Frans Piers Ypma, 
zullen er nog tot in het begin van de 20e eeuw boeren. Dan verhuizen ze 
naar Leeuwarden en verhuren ze hun boerderij te Waaxens eerst aan Sint 
Feikema (1920-1925) en daarna aan de familie De Groot. 
    Sybe Ybes Poortinga te Brantgum 
Uit het Floreenkohier van 1838 blijkt dat Sybe Ybes Poortinga de boerderij 
Zadema, Floreennummer 15 van Brantgum, op naam heeft en er ook zelf 
boert. Hij had, zoals eerder beschreven, al in 1827 met zijn broers twee 
kavels uit deze boerderij gekocht toen hij nog te Waaxens woonde. Daar is 
hij geboren op 23 januari 1788. Hij trouwt op 3 juni 1830 met Antje Alles 
Schregardus. Zij is de op 17 oktober 1801 te Brantgum geboren dochter van 
Alle Dirks Schregardus en Aafke Broers Terpstra. 
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Detail kaart Eekhoff 

Situatie 1853 



Het echtpaar Poortinga-Schregardus koopt in 1832 bouw- en greidland bij 
Brantgum aan en op 8 april 1837 kopen ze ‘Een en ongeveer drietiende 
bunder Greidland onder Brantgum, de Kooi genaamd’. Het gaat om de 
percelen kadastraal bekend gemeente Ternaard sectie D 258, 259 en 262 
mitsgaders een voetpad als van ouds op Floreennummer 15. Dit land is 
bezwaard met 1 landsfloreen. In dezelfde akte kopen ze ook nog de percelen 
Ternaard sectie D 300 en 301 onder Brantgum aan. Aldus gekocht voor één 
som van F 1080,=. De verkopers zijn Hartman Dirks Hartman, vrederegter 
te Nes en Josephus Johannes Heep griffier te Ternaard.  
Hiermee is ‘de Kooi’ weer verenigd met boerderij Zadema. 
Sybe Ybes Poortinga overlijdt op 14 februari 1845. Hij is dan 57 jaar en 
landbouwer te Brantgum. De aangifte wordt gedaan door buurman Sybe 
Boeles Mellema, oud 42 jaren (op Floreennummer 14). Hij verklaart dat 
‘Sijbe Ybes Poortinga’ in Brantgum in huisnr 10 is overleden. Het echtpaar 
Poortinga-Schregardus heeft drie dochters: Grietje, Aafke en Foekje. 
De weduwe Poortinga zet het bedrijf voort en weet het nog aanzienlijk te 
vergroten. Ze overlijdt zelf op 7 november 1869 te Brantgum in huis 
nummer 12. De aangifte wordt gedaan door Boele Sybes Mellema, oud 31 
jaren, landbouwer te Brantgum. Na het overlijden van Antje Alles 
Schregardus komt een deel van haar landerijen bij Brantgum, waaronder 
het perceel van de oude eendenkooi, op naam te staan van de echtelieden 
Grietje Sybes Poortinga en Pier Pieters Bosch, landbouwer te Hantum en 
Brantgum.  
    Pier Pieters Bosch en Grietje Sybes Poortinga en hun nazaten 
Door scheiding en deling van het bezit van het echtpaar Bosch-Poortinga 
op 5 juni 1895 gaan deze percelen in eigendom naar hun zoon Hendrik 
Piers Bosch, landbouwer te Brantgum. Zijn zoon, Pier Bosch, volgt hem 
later op Zadema op. In 1957 gaan veel land en de boerderij Zadema in 
eigendom over naar Foekje Bosch die in gemeenschap van goederen 
gehuwd is met Hendrik Meinard de Boer. Hij is directeur van een 
scheepvaartmaatschappij te Rotterdam. Ook het perceel van de oude 
eendenkooi kadastraal bekend als Ternaard sectie D nr. 258, weiland, hoort 
daar bij. De grootte van dit perceel is 0.29.20 ha.  
    Sjolle Dijkstra en zoon Douwe Dijkstra  
Na Pier Bosch wordt eerst Sjolle Dijkstra en daarna zoon Douwe Dijkstra 
boer op Zadema. In 2006 runnen de zonen van Douwe Dijkstra, Sjouke en 
Gerrit, deze boerderij. Van de veehouderij zijn de Dijkstra’s inmiddels 
overgeschakeld op de akkerbouw en op de tulpenteelt. 
De oud-Brantgumer Jaap Sytsma, die in 2006 87 jaar is en in Dokkum 
woont, vertelde dat hij het perceel 258 kent als het ‘Ienpiperke’ omdat de 
oude eendenkooi een éénpijpskooi was. De vorm van het perceel geeft dit 
heel duidelijk aan. Het lange uitstekende deel was de vangpijp die  
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verbinding had met een plas in het brede deel. Het aangrenzende perceel 
Ternaard sectie D 251 met een oppervlakte van 1.82.30 ha noemde hij 
‘Koaikefive’. In de Toponimysksysteem-atlas van de Fryske Akademy 
komt dit perceel voor als ‘Koaifive’. In dit geval wil dat zeggen dat het 
perceel vijf pondematen groot is en bij de kooi ligt. 
Inmiddels heeft in de periode 1970-1991 de ruilverkaveling Oost- en 
Westdongeradeel zijn beslag gekregen. Alle oude kadastrale nummers zijn 
vervallen en door het graven van nieuwe sloten, het egaliseren en het 
vergroten van de percelen zijn de oude contouren van de voormalige 
eendenkooi geheel verdwenen. Dit eeuwenoude, landschappelijke 
cultuurpatroon is hiermee, met overheidsgeld, definitief uitgewist. 
 

Waaxens,  
‘De Kooij vijf’ onderdeel van boerderij SC 7/FC 9 
 
Ruim dertien jaar geleden kreeg ik van Reinder Tolsma de tip dat hij in de 
Proclamatieboeken van Westdongeradeel van 1803, op bladzijde 23 verso, 
iets gelezen had over de verkoop van ‘De Kooij vijf’ te Waaxens. Dit vroeg 
natuurlijk om nader onderzoek, want Bernardus Schotanus à Sterringa 
vermeldt in 1686 op zijn kaart van deze grietenij niets over een eendenkooi 
in dit dorpsgebied. 
In deze proclamatie van verkoop wordt verwezen naar een koopbrief van 6 
augustus 1803. Het gaat om de verkoop door vrouwe L: H: van Burmania 
Douarière Tjaarda van Starkenburg woonagtig te Groningen van ‘vijf 
pondematen oude greide “De Kooij vijf” genaamd’. Het perceel is 
bezwaard met één landsfloreen en twintig stuivers. Naastliggers ten oosten 
Jacob Jacobs, ten zuiden F. Rinia van Nauta, ten westen de pastorie en ten 
noorden de weg. De kopers zijn twee kooplieden uit Ferwert, namelijk 
Mient Wendelaar en Pieter Botes. De koopprijs is 1275 car. gulden. 
De heren kooplieden houden het perceel niet lang in hun bezit, want in het 
proclamatieboek is de koopbrief van 22 oktober 1804 te vinden waarin 
beschreven is dat zij ‘zeekere vijf pondematen greidland gelegen 
onder Waaxens ‘de Kooij vijf’ genaamd’ verkopen aan Pieter Klases 
[Bosch] en Saakjen Douwes echtelieden te Waaxens voor 1375 car. gulden. 
Ze hebben dus 100 car. gulden winst gemaakt. 
 
Waar zou dit perceel liggen? Bij een verkenning van de floreenplichtige 
boerderijen van Waaxens blijkt het om een onderdeel van Floreennummer 
9 van Waaxens te gaan. Wat is er bekend over Floreennummer 9 van 
Waaxens? Hier volgen de historische feiten van het eigendom en het 
gebruik. 
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    Juffr. Sydske Margarite Lieuwens 
In 1698 is de boerderij, met Floreennummer 9, het eigendom van Sytske 
van Leve, huysvrouw van de heer Claes van Echten, Heer tot Entingen. De 
grootte van de boerderij is 55 ½ pondematen belast met 16 ¼ floreen. Dit 
is nummer 7 van het Stemkohier van Waaxens. In de Prekadastrale Atlas 
van Fryslân, 2002, is dit stemnummer ten onrechte aan Floreennummer 13 
van Waaxens gekoppeld. De boerderij met Floreennummer 9 ligt halver-
wege de Miedweg (tegenwoordig bekend als Van Harinxmawei) te Waaxens 
(zie kaartje). 
 
    Vrouwe Koning en pachter Claas Harmens 
In 1728 en 1738 is Vrouwe Koning de eigenaresse. In 1746 staat in het 
Reëelkohier onder nummer 6 geschreven dat de erven van ‘mevrouw 
Coning’ deze boerderij in bezit hebben. De huurwaarde is 135 car. gulden 
per jaar en de reparatie van het huis komt ten laste van de eigenaren. De 
huurder van de boerderij is Claas Harmens. 
In de jaren 1748, 1758 en 1768 is Claas Harmens nog steeds de pachter en 
is het eigendom inmiddels van de Jhr. J.B. de Koning ‘Heere toe Peijse’. 
In 1778 is de boerderij in gebruik bij ‘Claas Harmens kinderen’ en in het 
Stemkohier van 1788 lezen we dat de pachter nu Rindert Clases is. Het 
eigendom is dan van ‘de erven van de weduwe van de Heere J. Koning, heer 
van Peijse’. 
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    Edzard Tjaarda van Starkenborg, heer van Wehe, en pachter 
Rindert Clases 
In 1794 betaalt Rindert Klases voor deze boerderij met 55 pondematen land 
200 car. gulden pacht per jaar. Naast huur moet hij ook nog een half kintje 
boter leveren. De waarde hiervan wordt op 5 car. gulden gezet. In 1798 
huurt Rindert Klaases de boerderij van mevrouw de weduwe Starkenborg. 
In al die jaren wordt nergens een eendenkooi genoemd. Wel is nu duidelijk 
dat tot de erven van de weduwe Koning Edzard Tjaarda van Starkenborg, 
heer van Wehe, behoort. Deze Edzard woont sedert zijn huwelijk in 1769 
met Lucia Helena van Burmania op de borg Verhildersum te Leens. Edzard 
overlijdt in 1782. Als douarière woont Lucia Helena van Burmania in 
Groningen en overlijdt daar in 1806. 
In het begin van dit verhaal van Waaxens zagen we dat in 1803 ‘De Kooij 
vijf’ verkocht werd Dit perceel zal in 1832 kadastraal bekend worden als 
gemeente Ternaard sectie D 275. 
Lucia Helena van Burmania verkocht in 1803 echter niet alleen dit perceel 
maar de gehele boerderij Floreennummer 9 van Waaxens. Zo gingen 
hiervan 8 pondematen, namelijk 4 pdm nieuwe greide en 4 pdm bouwland 
(de latere kadastrale nummers gemeente Ternaard sectie D 130 en 129), 
voor 1850 car. gld. in eigendom over naar het echtpaar Pieter Klaases en 
Saakjen Douwes. Deze echtelieden huurden, zoals eerder beschreven, de 
boerderij Floreennr 13 op de hoek van de Miedweg. De percelen liggen 
gunstig voor hun bedrijf. Aan de westkant grenst dit laatste perceel daar 
aan Jacob Jacobs. In 1832 zijn beide percelen (129 en 130) in eigendom 
overgegaan naar hun zoon Klaas Pieters Bosch dan gardenier te Nes. 
Wie is deze Jacob Jacobs? Jacob Jacobs en zijn echtgenote Tietske Paulus 
zijn de huurders van ‘Zathe en landen Rinnerda te Brantgum groot 21 en 
30 pondematen’. Het betreft de Floreennummers 1 en 2 van Brantgum. Ze 
hebben van de erven van Douwe Ernst van Aylva en Bouwina van 
Burmania, die ooit bewoners van Hania State te Holwerd waren, in 1806 
een huurcontract tot Petri en Mei 1812 gekregen. De echtelieden Jacob 
Jacobs en ‘Jetske’ Paulus kopen op 6 augustus 1803 uit de boerderij van de 
douarière Tjaarda van Starkenborg 2 ½ pondemaat bouwland aan de 
Miedweg en de aanliggende 2 ½ pondemaat bouwland daar achter. Voor 
het eerste perceel, later kadastraal gemeente Ternaard sectie D 127, betalen 
de kopers 575 car. guldens en voor het tweede perceel, later kadastraal 
gemeente Ternaard D 128, 475 car. guldens. 
    Frans Hanzes Veldema te Waaxens 
In 1817 komen deze twee percelen, dus de latere percelen Ternaard D 127 
en 128, van Floreennummer 9 van Waaxens weer op de markt. Notaris Jan 
Klaasesz te Dokkum verkoopt ze in dat jaar ten huize van Rinze Oebeles 
van der Heide kastelein onder Aalzum aan de meest biedende.  
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Als eerste 2 ½ pondemaat bouwland onder Waaxens belend ten oosten 
aan de weduwe Pieter Klazes Bosch, ten westen aan dezelve en ten zuiden 
aan het volgende en ten noorden aan de weg (Miedweg). Het perceel is 
bezwaard met reed en drift van het volgende (het latere perceel 127). 
Ten tweede 2 ½ pondemaat bouwland onder Waaxens belend ten oosten 
en westen aan de weduwe Pieter Klazes Bosch, ten zuiden aan Anne 
Martens en ten noorden aan het vorige perceel, begerechtigd met een vrije 
reed en drift over het vorige perceel (het latere perceel 128). 
De finale verkoop is op 30 april 1817. De verkoper is Jilles Jacobs Hayma, 
meester verwer te Holwerd. De kopers zijn Frans Hanzes Veldema en zijn 
huisvrouw Beitske Pieters Visser. Frans is gardenier te Waaxens. Het totaal 
komt op F 1396,62 ½. 
Naast de hierboven genoemde percelen heeft het echtpaar Veldema in 
1818, 1828 en 1832 ook de percelen kadastraal bekend gemeente Ternaard 
sectie D 116, 117 en 118 op hun naam staan. Deze nummers slaan op erf en 
opstal van het Floreennummer 9 van Waaxens. 
Het echtpaar Veldema-Visser verkoopt in 1837 via notaris Harmanus 
Boekhout Klaasesz te Ternaard hun eigendommen. De finale verkoop is op 
30 september. Het bezit bestaat uit drie percelen. Perceel 1 is Huizinge, 
hornleger, tuin enz. gekwoteerd nr. 7 te Waaxens aan de Miedweg, 
kadastraal bekend Ternaard D 116, 117 en 118 samen 0.49.85 ha. Uit de 
stukken blijkt dat de verkopers dit perceel op 30 november 1804 gekocht 
hebben. Koper wordt nu Jan Klazes Holwerda, onderwijzer der jeugd, voor 
de som van F 950,=. Hij koopt het niet voor zich zelf maar voor de Diaconie 
van de Hervormden te Waaxens. Huurder van dit bezit van de Diaconie in 
1850 is Sije Wiersma. 
De percelen 2 en 3 hebben de kadastrale nummers Ternaard D 127 en 128. 
Koper van beide percelen is Frans Ybes Poortinga, mede namens zijn 
vrouw Nieske Sijes Wiersma. Voor perceel 2 betaalt hij F 505,62 ½ en voor 
perceel 3 F 533,12 ½ 
Uit de omschrijving van de ligging van de percelen blijkt dat perceel 2 aan 
de Miedweg ligt. Het heeft als kadasternummer 127. Het wordt aan de 
zuidkant begrensd door het eigendom van Antje Boeles Mellema en aan de 
noordkant door dat van Klaas Pieters Bosch. Oostelijk van perceel 3, 
kadasternummer 128, ligt het eigendom van Harmen Annes Martens c.a. te 
Brantgum. 
    Het Groot Engeland is Floreennummer 26 van Waaxens 
Aan het eind van de Miedweg tegen de Holwerdervaart aan ligt het complex 
met het Floreennummer 26. Het gaat om 9 pondematen, geheten het Groot 
Engeland. In 1700 en 1708 is het het eigendom van Bocko van Burmania, 
‘gelegen op Waexenser Miede’ Het zijn de percelen later kadastraal bekend 
als gemeente Ternaard sectie D 277, 278 en 279. 
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Volgende eigenaren zijn onder andere de heer Morel (1718) en dominee 
Pierson (1738-1778). In 1788 is het land van de kinderen Tholen. De 
gebruikers wisselen nogal eens. Helaas wordt er weinig over de naastliggers 
gemeld en al helemaal niets over het naastgelegen Floreennummer 27. Het 
Groot Engeland en meer percelen in dit gebied zijn in de Prekadastrale 
Atlas fan Fryslân ten onrechte ingetekend als behorend bij het dorpsgebied 
van Brantgum Floreennummer 14. 
   
    Floreennummer 27 van Waaxens 
Het volgende Floreennummer is 27. In 1700 is het het eigendom van 
‘Gerryt Brunsvelt’, groot 8 pondemaat ‘liggende aen het suidwest van het 
terp’. Vanaf 1718 wordt dit complex steeds als 10 pondematen aangeduid. 
Gaan we nu de situering van dit nummer in het Floreenkohier van 1850 na, 
dan zou het gaan om drie kadastrale nummers namelijk Ternaard sectie D 
87 groot 3 pondemaat, D 89 groot 2 pondemaat en D 275 groot 5 
pondemaat. Nummer 89 is eigendom van de kerk van Waaxens en gelegen 
tegen de terp van Waaxens. In 1788 is nummer 89 bij Ybe Jacobs van de 
Poartepleats in gebruik en in 1818 en 1828 in gebruik bij Frans Hanzes 
Veldema. Perceel Ternaard D 87 wordt door de huidige gebruiker nog 
steeds ‘Brúnfjild’ genoemd naar de vroegere eigenaar Gerryt Brunsvelt. 
Het kadastrale perceel Ternaard D 275 groot 5 pondemaat grenst aan 
Floreennummer 26 en heeft zijn ontsluiting op de Miedweg. (Het 
merkwaardige van het kaartje in de Prekadastrale atlas is, dat dit perceel 
niet is ingetekend als behorend tot het dorpsgebied van Waaxens, maar dat 
het ingetekend is als behorend tot het dorpsgebied van Brantgum.) 
Als we terug in de tijd gaan, zien we dat in de jaren 1708 tot 1728 Gerrijt 
Bruinsvelt eigenaar is van een complex van 10 pondematen. Hierover 
wordt steeds 3 ¾ floreenbelasting betaald. Het land is steeds verpacht. In 
de periode 1748 tot en met 1768 staat dit complex op naam van de kinderen 
van Gerrijt Bruinsvelt. In 1768 is de eerder genoemde ‘Pytter Claases’ 
wonende op de hoek van de Miedweg (Floreennummer 13) de pachter van 
dit land. Hij huurt deze 10 pondematen tot Petri 1775. Van deze 10 
pondematen verkopen, op 3 november 1774, ‘Gerrijt Bruinsveldt te Paesens 
en Pytter Bruinsveldt te Nes’ de drie pondematen bouwland (D 87) gelegen 
onder Waaxens aan ‘Baukjen Roelofs weduwe Louw Olivier te Holwerd’. 
Dit land is bezwaard met één floreen. De koopsom is 468 goud-
gulden.Verder verkopen ze de twee pondematen bouwland onder Waaxens 
‘de Waxumer Terp’ (D 89) voor 280 goudgulden en de vijf pondematen 
voor 701 goudgulden. 
De twee pondematen moeten in het vervolg ¾ floreen betalen en de vijf 
pondematen twee florenen. Kopers van beide percelen zijn Jacob Pijtters 
Bonga en Sjoeke Pijtters ‘egtehuislieden onder Holwert’. 
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We richten ons op het perceel van vijf pondematen. Volgens het 
Floreenkohier van 1850 zou dit dus perceel Ternaard D 275 zijn. Echter in 
de koopbrief van 12 juli 1779 lezen we dat het echtpaar Jacob Pijtters Bonga 
en Sjoeke Pijtters deze bovengenoemde 5 pondematen verkopen aan ‘Pijter 
Claases en Saakje Douwes egtehuislieden onder Waaxens’. Het gaat hierbij 
om ‘bouwlandt’ onder Waaxens, de Waaxumer kerk ten oosten (betreft de 
twee pondematen die in 1778 al in bezit zijn bij de kerk), de heer Nauta 
cum soc. ten zuiden en westen (betreft dus Floreennummer 13 met huurder 
Pyter Klazes) en de vaart ten noorden (dit is de dorpsvaart van Waaxens, 
zie kaartje Eekhoff). Bezwaard met 2 floreen enz. De koopprijs is F 1050,= 
car. gulden. 
Uit de bovenstaande omschrijving van de ligging blijkt dat het hier niet 
kan gaan om het kadastrale perceel Ternaard sectie D 275 maar dat het 
moet gaan om Ternaard sectie D 86. Als Saakje Douwes, de weduwe van 
Pieter Klazes Bosch, op 10 maart 1819 overlijdt, blijkt uit de memorie van 
aangifte voor de successie dat zij o.a. het volgende perceel dan nog in haar 
bezit heeft. Namelijk hetzelfde perceel zoals dat omschreven wordt in de 
koopbrief van 1779 vijf pondematen bouwland onder Waaxens, hebbende 
ten oosten de kerk van Waaxens, ten zuiden Tiete Olivier, ten westen 
Jacob Iebes Poortinga en ten noorden de vaart. In 1832 heeft de 
schoonzoon van Saakje Douwes, Boele Sijbes Mellema, dit perceel in bezit. 
Conclusie: Er zit dus een fout in het Floreencohier van 1850 wat betreft het 
perceel D 275 want dat had D 86 moeten zijn en deze fout is overgenomen 
in de Prekadastrale Atlas fan Fryslân. 
    Het kadastrale perceel gemeente Ternaard sectie D 275 is ‘De 
Kooije vijf’ 
Wat weten we over het eigenlijke perceel 275? De twee volgende koopakten 
van publieke verkopen op 10 november 1813 via notaris mr. Pieter Andreae 
te Leeuwarden geven meer informatie. Het gaat beide keren om 
verkopingen van bezit uit de boerderij met Floreennummer 13 van 
Waaxens van ‘de Heer en Meester Franciscus Rinia van Nauta, voorheen 
burgemeester en wonende binnen Leeuwarden 1e: Wijtze Broers Terpstra, 
boer te Brantgum, is de koper van zekere 3 ½ pondematen greidland 
gelegen onder Waaxens bezwaard met voormalige ½ landsfloreen en 
begerechtigd met reed en drift over zes pondematen ‘Klaverland’ ten 
noorden toebehorende aan Boele Sijbes Mellema en het daarnaast 
gelegene perceel ten noorden ‘De Kooije vijf’ genaamd toebehorende 
aan de weduwe Pieter Klazes, naastlegers ten oosten en zuiden de Heer 
van Hijlckema, ten westen de erven van de Heer Ripperda en ten noorden 
Boele Sijbes Mellema, thans bij de weduwe Pieter Klazes gebruikt tot Sint 
Petri 1814. De koopsom f997,50 is betaald 24-12 1813. Het gaat om perceel 
Ternaard D 272. In 1832 staat dit perceel nog steeds op naam van Wytze 
Broers Terpstra. 
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2e: Boele Sijbes Mellema, boer te Brantgum, is de koper van ‘zekere zes 
pondematen Klaverland gelegen onder het gemelde dorp Waaxens, 
bezwaard met 1 ¼ voormalige landsfloreen met reed en drift van het 
perceel gelegen ten zuiden toebehorende aan Wijtze Broers Terpstra, dog 
daar mede begeregtigd over het perceel ten noorden de Kooije vijf 
genaamd, toebehorende aan de weduwe Pieter Klaases, naastlegers ten 
oosten Anne Martens [boer te Brantgum op Floreennummer 15 zie 
hieronder] en ten zuiden Wijtze Broers Terpstra, ten westen de erven van 
de Heer Ripperda en ten noorden de weduwe Pieter Klaases thans reeds 
bij de koper in gebruik. De koopsom F 990,=  is betaald op 27 mei 1814. 
Bij beide betalingen is Jelle Annes Nijsloot, ‘deurwaarder bij de Regtbank 
ter eerste instantie’, aanwezig. Bij deze zes pondematen gaat het om de 
latere kadastrale percelen Ternaard D 273 en 274. Op de kaartjes van de 
Prekadastrale Atlas van Brantgum zijn 272 en 273 ingetekend als 
behorende tot Floreennummer 11. Doch uit het bovenstaand blijkt wel dat 
dit niet kan kloppen. Kijken we in de Prekadastrale Atlas fan Fryslân naar 
het kaartje van het dorp Waaxens, dan zien we dat de percelen 272 en 273 
nu ingetekend zijn als behorend bij Floreennummer 13 van Waaxens. Dit 
klopt wel. Alleen is nummer 274 niet ingetekend want 272, 273 en 274 zijn 
ooit afkomstig van ‘Ypma’ dus van Waaxens FC 13. De getekende winkel-
haak moet dus vergroot worden tot een blok. De ontsluiting van al deze 
percelen gaat over 275 naar de Miedweg. Op perceel 275 had de 9 van 
Floreennr 9 van Waaxens moeten staan en het moet gevoegd worden bij de 
percelen Ternaard D 127 t/m 129. Het dorpsgebied heeft in deze gecorri-
geerde situatie een logischer begrenzing gekregen omdat het niet 
versnipperd is (zie kaartje HisGis op volgende bladzijde). 
Bij de openbare verkoping van 10 november 1813 heeft Boele Sijbes 
Mellema de percelen 273 en 274 gekocht. Na zijn overlijden wordt er op 18 
april 1835 een akte van scheiding bij de notaris opgemaakt waarin staat dat 
de percelen 273 en 274 het eigendom worden van zijn dochter, Tjitske 
Boeles Mellema. Zij verkoopt deze percelen op 27 februari 1875 via notaris 
Klaas Sipkes Heep te Marrum: Tjitske Boeles Mellema, zonder beroep, 
huisvrouw van Kornelis Tjebbes Peizel, winkelier en met dezelfde wonen-
de te Brantgum enz. verkoopt voor F 6000,= bovengenoemde twee perce-
len weiland onder Waaxens, groot 1.06.10 ha. en 0.95.40 ha. aan Wytze 
Annes Terpstra landbouwer te Waaxens. De benaming ‘Klaverland’ wordt 
niet meer genoemd. 
Deze Wytze Annes Terpstra is in 1909 landbouwer in Waaxens. Zijn vrouw 
Petronella Douwes Bosch is op 9 oktober 1907 overleden te Waaxens. 
Wytze Annes Terpstra en zijn 6 kinderen besluiten om via notaris Pier 
Daniël Poelstra te Holwerd tot scheiding en deling van die massaliteit over 
te gaan. De kinderen zijn Douwe, Jan, Pieter, Trijntje, Geert en Nieske. 
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In licht is de dorpsgrens tussen Waaxens en Brantgum aangegeven zoals 
die in HisGis van de Fryske Akademy voorkomt. In donker is door de 
auteur de juiste dorpsgrens tussen Waaxens en Brantgum aangeduid. De 
pijl geeft de uitbreiding van het dorpsgebied van Waaxens aan. 
 
De akte wordt op 13 augustus 1909 verleden. In deze akte van scheiding en 
deling staat dat de percelen kadastraal bekend gemeente Ternaard sectie D 
272, 273 en 274 samen groot 3.18.10 ha. met een waarde van F 6500,= in 
eigendom overgaan naar zoon Douwe Wijtzes Terpstra, landbouwer 
wonende te Brantgum. Perceel 272 erfde Wytze Annes Terpstra van zijn 
ouders Anne Wijtzes Terpstra en Trijntje Jans Klazenga, in leven 
echtelieden te Brantgum en aldaar overleden 4 november 1894 en 23 
september 1889. Zij hadden perceel 272 bij akte van scheiding van 5 
november 1855, opgemaakt door notaris Harmanus Boekhout Klaasesz te 
Ternaard, in bezit gekregen. 
    Het vervolg van  perceel 275 ‘De Kooije vijf’ 
Hoe gaat het verder met onze ‘Kooi vijf’? Als Saakje Douwes overlijdt in 
1819, wordt voor de successie haar bezit op schrift gesteld. Haar perceel, 
het latere kadastrale perceel Ternaard D 275, wordt als volgt omschreven:  
 ‘Vijf Pondematen dito aldaar (onder Waaxens) belend ten oosten aan  
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Boele Sijbes Mellema (273 en 274), ten zuiden aan de kerk van Waaxens 
(276), ten westen aan de Reed (Miedweg) en ten noorden aan Frans 
Hanzes Veldema (127 en 128)’. 
In 1832 staat dit perceel, groot 2.06.60 ha, op naam van ‘Boele Sybes 
Mellema, landbouwer te Brandgum’. Hij overlijdt in 1833.  
    Het echtpaar Broer Wijtzes Terpstra en Antje Boeles Mellema 
Pas op 29 oktober 1881 wordt duidelijk hoe het verder is gegaan met de 
eigendomsoverdracht van het perceel Ternaard D 275. Dan maakt namelijk 
notaris mr. Lambert Willem van Kleffens te Veenwouden een akte van 
scheiding op. Hij doet dit op verzoek van de volgende getuigen: Wijtze 
Broers Terpstra, landbouwer, wonende onder Oostrum en Boele Broers 
Terpstra, landbouwer, wonende onder Brantgum. Deze twee heren 
verklaren dat zij in massaliteit bezitten de nalatenschappen van hunne 
ouders, Broer Wijtzes Terpstra, geboren te Brantgum op 17 maart 1809 en 
Antje Boeles Mellema, geboren te Brantgum op 19 april 1815. Broer en 
Antje zijn op 21 mei 1836 in Westdongeradeel in het huwelijk getreden. Hij 
is dan 27 jaren oud en zoon van Wijtze Broers Terpstra en van Trijntje 
Johannes Hannema. Zij is 21 jaar oud en dochter van Boele Sybes Mellema 
en Tettje Pieters Bosch. Bij deze scheiding van de goederen krijgt Wijtze 
Broers Terpstra landbouwer onder Oostrum o.a. het perceel Ternaard D 
275 ter waarde van F 1967,= maar ook het perceel Ternaard D 86 ter 
waarde van F 1536,=. Dit perceel bouwland ligt aan de reed bij de opvaart 
te Waaxens en is groot 1.41.20 ha. (Floreennummer 27). Het land zit dus 
nog steeds in de familie. Wijtze Broers Terpstra is op 9 september 1839 te 
Oostrum geboren. Hij trouwt in Oostdongeradeel op 16 mei 1865 met 
Trijntje Ypes Botma. 
    De openbare verhuring in 1904 van o.a. ‘de Vijf of de Kooi’. 
In de Leeuwarder Courant van 12 augustus 1904 staat dat mejuffrouw 
Trijntje Ypes Botma, weduwe van Wytze Broers Terpstra, en de erven 
diverse percelen bouw- en weiland zullen verhuren voor een periode van 
vijf jaar. De verhuur vindt plaats onder leiding van mr. Auke Hermannus 
van Kleffens, notaris te Harlingen, op 20 augustus 1904 in de herberg van 
Van der Mei te Brantgum. 
Het gaat om elf percelen. Het derde perceel is als volgt omschreven: ‘Een 
perceel Bouwland onder Waaxens, de Vijf genaamd’ [Dit is Ternaard sectie 
D 86]. Het vierde perceel is: ‘Een perceel Greidland ‘de Vijf of de Kooi’ 
genaamd onder Brantgum’. [Dit is Ternaard sectie D 275. De vermelding 
onder Brantgum is niet correct want in het voorgaande hebben we gezien 
dat dit perceel in het dorpsgebied van Waaxens ligt.] De huur gaat in voor 
de bouwlanden op 1 november 1904 en voor de greidlanden op 15 maart 
1905.  
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De nieuwe huurder van perceel drie is Douwe Wytzes Terpstra te Brantgum 
voor F 131,25 per jaar en de huurder van perceel vier is Wytze Annes 
Terpstra te Waaxens voor F 100,= per jaar. 
    De openbare verkoop in 1919. 
Notaris meester Auke Hermannes van Kleffens te Harlingen gaat in 1919 op 
verzoek van Trijntje Ypes Botma, zonder beroep wonende te Dokkum, 
weduwe van Wytze Broers Terpstra en mede op verzoek van haar kinderen 
te weten: Ype, Aaltje, Antje, Broer, Jacob en Boele Wytzes Terpstra over tot 
veiling van de eigendommen onder Holwerd, Brantgum, Foudgum en 
Waaxens. Het gaat om vele percelen waarvan ik met name het elfde en 
twaalfde perceel wil noemen.  
Perceel 11: Het perceel greidland onder Brantgum [moet Waaxens zijn], De 
vijf of de Kooi genaamd, kadastraal bekend gemeente Ternaard sectie D 
nummer 275 ter grootte van 2 ha 6 are 60 centiare. De naastliggers zijn ten 
noorden Bienze P. Ypma, ten oosten Douwe W. Terpstra, ten zuiden den 
Jonkvrouwe Eva Chr. Johanna de Rotte en Douwe M. Memerda, ten 
westen de Miedweg en de Pastorie van Waaxens. Het perceel is bezwaard 
langs de noordoost rand met reed en drift van twee percelen ten oosten en 
neemt uitweg langs den Miedweg van Waaxens. 
Perceel 12: Dit betreft het kadastrale perceel gemeente Ternaard sectie D 
86 ‘De vijf’. Hieruit blijkt dat het bezit van Pieter Klazes en Saakje Douwes 
uit 1779 nog steeds in één hand is. 
Bij de finale verkoop op 1 oktober 1919 in café Steensma in de Altena bij 
Dokkum wordt perceel 11 voor F 4664,80 het eigendom van Douwe Wijtzes 
Terpstra, landbouwer wonende te Hantum. Perceel 12 wordt in tweeën 
gedeeld. Het oostelijk deel gaat voor F 1498,= naar Jacob Sijtsma, 
gardenier te Waaxens, en het westelijk deel gaat voor F 2124,= naar 
Hendrik Bosch, landbouwer te Brantgum. 
    Verkoop van Douwe Wijtzes Terpstra aan Andries Annes 
Minnema 
In de verkoopakte verleden voor notaris Cornelis Groendijk te Ternaard 
van 10 maart 1926 verkoopt Douwe Wijtzes Terpstra, landbouwer te 
Hantum, de volgende percelen kadastraal bekend gemeente Ternaard 
sectie D 272, groot 1.16.60 ha, D 273, groot 1.06.10 ha, D 274, groot 0.95.40 
ha en D 275, groot 2.06.60 ha en de reed (een stukje van de Miedweg) 
groot 0.00.85 ha. Samen wordt dat 5.25.50 ha voor de koopsom van F 
13500,=. Volgens de akte gaat het om vier percelen weiland en een gedeelte 
weg onder Brantgum. Inmiddels weet de lezer dat de plaatsaanduiding niet 
correct is omdat deze onroerende goederen onder Waaxens liggen. De 
koper is Andries Annes Minnema, zonder beroep, wonende aan de Streek 
te Dokkum. In deze akte zien we dus dat de notaris geen namen van de  
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percelen gebruikt en alleen nog volstaat met de kadastrale aanduiding. Dus 
de naam ‘Kooi vijf’ lijkt ter ziele.  
    De ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel 1970-1991 
In 2006 vroeg ik boer Tiete de Groot op ‘Klein Monnikhuis’ te Holwerd 
waar in Waaxens ‘de Koaifiif’ ligt. De Groot is aan de Miedweg 
opgegroeid en hij boerde daar. Hij wees op de kaart direct het perceel 
Ternaard D 275 aan. De Groot is er tijdens de werken van de ruil-
verkaveling getuige van geweest dat de kromme grenssloot van dit perceel 
met graafmachines werd opgeruimd en dat het lage deel van dit perceel 
met zijn greppelpatroon werd opgehoogd. Hier lag ooit de eendenkooi. Nu 
de nieuwe inrichting gerealiseerd is, kent de huidige Topografische kaart 
1:25.000 daar ter plaatse alleen nog grote kavels met rechte grenzen. Alle 
oude details zijn geheel verdwenen waaronder ook de kromme sloot die 
deels de buitenkant van de eendenkooi van Waaxens nog aangaf. Ook hier 
is, net als bij Brantgum, het eeuwenoude kooirelict met overheidsgeld 
definitief uit het landschap verdwenen. 
 
Eindconclusie 
Het is nogal een zoektocht geweest om meer over de eendenkooien van 
Brantgum en Waaxens gewaar te worden. De kooi van Brantgum raakte 
vermoedelijk voor 1700 al buiten gebruik. In 1691 wordt deze eendenkooi 
nog genoemd. Op de kaart van Schotanus uit 1686 is hij als een normale 
eendenkooi aangegeven, terwijl het in feite een hele kleine kooi met één 
vangpijp is met een oppervlakte van 0.29.20 ha. 
Op een oude luchtfoto van voor de ruilverkaveling is aan het 
greppelpatroon nog te zien dat de kooi van Waaxens groter is geweest dan 
die van Brantgum, al komt deze kooi op de kaart van 1686 al niet meer 
voor. De grootte van de kooi in Waaxens schat ik op grond van het oude 
greppelpatroon in dit perceel waar de dobbe van de kooi gelegen zal 
hebben, inclusief de bijbehorende beplanting, op een kooi van ongeveer 
0.70.00 ha. Gezien deze grootte zal deze kooi vermoedelijk meerdere 
vangpijpen gehad hebben. 
Beide kooien lagen op ca. 400 meter van de bijbehorende boerderijen. 
 
Het blijft gissen naar het ontstaansjaar van deze eendenkooien. Hierin 
verschillen ze niet van de meeste andere Friese eendenkooien. De onjuiste 
verwijzingen in de Prekadastrale Atlas fan Fryslân naar de eerste 
kadastrale perceelsnummers en de onjuiste dorpsgrenzen hebben me in de 
zoektocht naar de juiste lokatie van de eendenkooi van Waaxens diverse 
keren van de wijs gebracht. Toch heb ik in de archieven het eigendom van 
deze voormalige eendenkooien bij de diverse familie’s kunnen volgen. En  
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tenslotte heb ik in de mieden de echte grens tussen de dorpen Brantgum en 
Waaxens kunnen reconstrueren. 
Bijzonder is dat de toponiemen van de twee kooien zo lang zijn blijven 
doorleven, terwijl deze eendenkooien zelf al langer dan 300 jaar verdwenen 
zijn. 
 
 

KALKOVENS TE EZUMAZIJL 
Melle Koopmans kwam met een reactie op het artikel over de kalkovens te 
Ezumazijl, De Sneuper 96, bl.51. Hij vond de volgende koopakte in het 
Gemeente Archief te Groningen (verkort): 
 
D.d. 3 februari 1693 - 23 mei 1693 - Sybrechien Heerts, weduwe van Poppo 
Jansen Kalckbrander, te Esumerzijl, in West- Friesland, mede namens haar 
vaderloze kinderen, verkoopt aan Geert Jansen, scheepstimmerman, en 
Grietien Herms (ehel.), te Hoogezand, een behuizing met de overdracht 
van een heem, waarop de behuizing staat, staande ten zuiden op 
Martenshoek. Prijs: 180 car.gld.  
(GAG 1328r deel I-fol. 16v, prothocol van ’t Sappemeer) 
 
Hieruit kan worden opgemaakt dat Poppe Jansen waarschijnlijk vanuit 
Martenshoek (onder Hoogezand-Sappemeer aan het Winschoterdiep, naar 
Ezumazijl is gekomen. Mogelijk verkoopt Sybrich Heerts het (vaderlijk?) 
huis aan een broer van Poppe Jansen.  
Ook kan worden vastgesteld dat Poppe Jansen al in mei 1693 was gestorven 
en niet zoals de akte in het weesboek suggereert (ten sterfhuize van…) in 
maart 1694. Waarschijnlijker is dat Sybrigje op dat moment trouwde met 
Lieuwe Haijes en dat daardoor een inventarisatie van de vaderlijke 
goederen van haar kinderen nodig was. 
 

VEEL  KRANTEN  NU  ONLINE!! 
Sinds kort is De Krant van Toen online! In De Krant van Toen is het archief 
van de Leeuwarder Courant (sinds 1752) beschikbaar, het Dagblad van het 
Noorden vanaf 1 januari 2006 en diverse streekbladen uit Noord-Nederland. 
Op de website http://www.dekrantvantoen.nl kunt u zoeken op trefwoord, 
maar ook digitaal bladeren door de kranten. De databank is op dit moment 
gevuld met De Leeuwarder Courant van 1752 tot heden, het Dagblad van het 
Noorden van 2006 tot heden, de weekbladen van NDC mediagroep. De 38 
weekbladen zijn doorzoekbaar vanaf oktober 2009 tot heden, de lokale 
bladen Frisia (van 1896-1977), Klaverblad (1967-1977) en Sawn Stjerren Nijs 
(1949 tot heden). De komende tijd worden veel aanvullingen verwacht!! 
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Het algemeen erkend weldadig karakter onzer natie 
 

DOKKUM EN DE LANDBOUWKOLONIËN 
 
Wil Schackmann ( (1*) 
 

Bij het woord 'kolonie' denk je aan een ver land aan de andere kant van de 
aardbol. Maar in de negentiende eeuw trekken ook Dokkumer 'kolonisten' 
naar zuidwest-Drenthe. Met financiële steun van de beter gesitueerde 
Dokkumers proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen in de 
landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. 
Een verhaal over ..... (nog invullen als het artikel klaar is) 
 

Het is pure armoede in het Koninkrijk der Nederlanden anno 1818. In 
sommige steden kan de helft van de bevolking niet zelf in haar onderhoud 
voorzien. De beter gesitueerden moeten de kassen van diaconieën en 
parochies spekken om de armen door regelmatige soepbedelingen in leven 
te houden. En dan nog worden ze op straat of aan de deur onophoudelijk 
lastig gevallen met de vraag om een aalmoes of om een betaald karweitje. 
En... honger en armoede leiden ook tot een toename van de kleine 
criminaliteit, er wordt wel eens een dienstmeid de gevulde boodschappen-
tas uit handen gerukt. 
Op het platteland is het soms zelfs angstaanjagend. Wie een beetje 
afgelegen woont moet niet raar opkijken als er na zonsondergang op de 
deur gebonsd wordt. Buiten staat een onguur groepje mannen, vrouwen en 
kinderen, die voedsel en of geld en of onderdak voor de nacht in de schuur 
verlangen. Als je aarzelt dreigen ze met brandstichting, de meeste boeren 
zwichten dan. 
Kortom, er moet wat gebeuren. Op 1 april 1818 wordt opgericht de 
Maatschappij van Weldadigheid. Het bestuur wordt gevormd door twaalf 
vooraanstaande Nederlanders met aan het hoofd als voor het leven 
benoemde voorzitter prins Frederik, de jongste zoon van koning Willem I. 
Zij vragen de burgers die zich dat kunnen veroorloven om een stuiver per 
week opzij te leggen. Het zo gevormde kapitaal kan benut worden voor 'het 
aanleggen eener fabricerende en landbouwende Kolonie van armen op onze 
nog onbebouwde heidevelden'. Daar kan die armen geleerd worden de 
eigen kost te verdienen. De initiatiefnemers verwachten veel response 
gezien het 'algemeen erkend weldadig karakter onzer natie' en dat blijkt te 
kloppen. Deze allereerste ´Open het Dorp'-actie in ons land slaat geweldig 
aan. 
Ook in Dokkum. Binnen enkele maanden zijn 57 contribuanten geworven 
terwijl er daarnaast ´giften ineens´ en jaarlijkse giften zijn beloofd, en de 
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inwoners ook hebben ingetekend op 180 el gebleekt linnen dat in de op te 
richten kolonie zal worden vervaardigd. De Maatschappij doet een oproep 
om in elke stad en ieder dorp een 'subcommissie van weldadigheid' op te 
richten om de contributies te innen en alvast armen te selecteren die naar 
Drenthe gestuurd kunnen worden. Op 24 juli 1818 komt bij de landelijke 
leiding bericht binnen dat ook de 'subcommissie van weldadigheid 
Dockum' haar werkzaamheden is begonnen. 
De samenstelling van deze subcommissie is als volgt: 
Eelco Fockema, ontvanger van het regt van Registratie en Successie 
Willem Roelof van der Weide, medicina Doctor en Vroedmeester, beiden 
lid van het bestuur van de stad 
Carel Aijelts, leraar bij de Ver. Chr. Gemeente 
Adrianus Verwijs, leraar bij de Herv. Gemeente 
Mr. Jouwert Witteveen, vrederechter kanton Dokkum 
Hotze van Assen, houtkoper 
Duco Anton de Campfenbeek von Eichstorff, gepensioneerd majoor 
 
Als het landelijke contribuantental de 20.000 nadert besluit de 
Maatschappij van Weldadigheid nog in hetzelfde jaar door te pakken. 
Augustus 1818 wordt een landgoed in de buurt van Vledder gekocht en 
begint de bouw van een proefkolonie, 52 huisjes met elk een lapje grond 
van 2 hectare eromheen. Het krijgt de naam Frederiks-oord en wordt vanaf 
eind oktober 1818 bewoond door gezinnen uit 47 verschillende steden en 
dorpen uit het hele land. 
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Dokkum hoort daar niet bij en dat zit niet lekker. Als begin 1819 is besloten 
Frederiks-oord met extra hoeves uit te breiden, draagt de stad meteen een 
gezin voor, en als het te lang duurt eer daar op gereageerd wordt, slaat de 
subcommissie in november van dat jaar een dwingender toon aan.  
“Men beklaagt zich hier zeer, dat er tot nog toe van de aanneming van dit 
huisgezin, dat ook zelf zeer gaarn zich zou bevoorregt zien met plaatsing in 
Frederiks-oord, niets gekomen is, reeds heeft dit aanleiding tot het 
bedanken van sommige leden gegeven, en wij meenen met reden te mogen 
vreezen, dat het dit gevolg nog bij een grooter getal hebben zal”. 
De landelijke leiding zwicht voor die dwingende toon; verlies van 
contribuanten kan de jonge maatschappij niet hebben. Eind december 1819 
mag Dokkum naar de kolonie afvaardigen het gezin van Meindert Sjoerds 
van der Poort (zie voor bijzonderheden de bijlage achter dit artikel). 
Direct bij aankomst wordt het gezin in de kleren gestoken. Alle kolonisten 
lopen in blauwe, uniforme kleding. Daar zitten twee gedachten achter. Als 
mensen nette spulletje hebben, zullen ze zich automatisch netjes gaan 
gedragen. Maar ook: 'De desertie wordt door eene herkenbaare soort van 
kleding moeijelijk gemaakt.' 
De Van der Poorts krijgen een nieuw-gebouwde hoeve tot hun beschikking, 
onder van steen, boven afgedekt met riet, met erachter een houten schuur. 
Het zijn eenvoudige huisjes, niet groot, maar onvergelijkbaar beter dan de 
armenhuisvesting in de steden. Wie heden ten dage door Frederiksoord 
loopt kan nog meerdere van die huisjes in hun oorspronkelijke staat zien. 
Nou ja, als je het dubbelglas wegdenkt en de centrale verwarming... 
En prompt begint ook het werk. Want het is hier geen vakantiekamp, er 
moet vanaf de eerste dag worden aangepakt. De bedoeling is dat iedereen 
met zijn werk niet alleen de eigen kost bij elkaar scharrelt maar ook de 
gedane investeringen terugverdient, zodat met dat oorspronkelijke geld een 
volgende kolonie gesticht kan worden en nog een en nog een... De man 
achter die ambitieuze plannen is generaal-majoor Johannes van den Bosch. 
Achtendertig jaar, een self-made man, weduwnaar, een charmeur, maar 
vooral een doener, een aanpakker, een wervelwind: 'Ik ben nimmer 
besluiteloos en draal nog minder.' 
Mannen en oudere jongens werken op het land, vier à zes dagen per week 
in loondienst van de Maatschappij, de rest van de tijd op hun eigen landje. 
Vrouwen en kinderen spinnen wol en vlas, welk garen de Maatschappij van 
hen overkoopt. De arbeidsprestaties van de familie van der Poort zijn niet 
geweldig goed of geweldig slecht, een 'ordinair' (= gemiddeld) gezin. 
Er verrijzen meer kolonies, in 1820 wordt op het Steenwijkerwolde-
heideveld de kolonie Willemsoord gesticht, vernoemd naar de oudste zoon 
van de koning, de latere Willem II. En dan komen ook de 'Wees- en 
Armenvoogden te Dokkum' in actie.  
 
 

116 
 
 



Al in november 1819 overleggen zij met het stadsbestuur of die willen 
toestaan dat er ook weduwen met kinderen naar Frederiksoord gestuurd 
mogen worden i.p.v. de gebruikelijke arme huisgezinnen. Het stadsbestuur 
stemt toe (zij moeten ook garant staan voor de financiële gevolgen) en dan 
volgt een correspondentie met de Permanente Commissie te Den Haag die 
eind januari 1820 uitmondt in het afsluiten van een contract tussen de PC 
van de Maatschappij van Weldadigheid en de Wees- en Armvoogden van 
de stad Dokkum, goedgekeurd door het stadsbestuur. 
In het contract staat dat: 
*er drie weeskinderen geplaatst mogen worden 
*er ook een behoeftig huisgezin aangewezen mag worden 
*dat daar 16 jaar lang f 180,- per jaar voor moet worden betaald 
*dat na die 16 jaar de 1½ hoeve ter beschikking komt van de wees- en 
armvoogden 
*dat bij tussentijds overlijden, huwelijk, dienstneming enz. een vervanger 
mag worden gestuurd 
*dat de stad Dokkum garant moet staan voor de volledige betaling van de 
bedoelde f 2550,-. 
 

Het contract mag dan afgesloten zijn, het zal nog tot eind augustus 1820 
duren voor, in een buitengewone vergadering van subcommissie Dokkum 
en wees- en armvoogden, de papieren in orde gemaakt kunnen worden 
voor de opzending van Klaas Pieters Dijkstra en zijn gezin en drie wezen. 
Zij zullen op zondag 20 augustus vertrekken met de voerman Willem 
Sjoerds en krijgen 10 gulden mee “ten einde de kosten van verversching 
onderweg goed te maken”. Willem Sjoerds kan trouwens 20 gulden beuren 
voor zijn diensten. 
Zo gaat de tweede ‘zending’ Dokkumers op weg naar de koloniën, een 
nieuw avontuur in hun leven tegemoet. Zullen ze het redden, wat zullen ze 
allemaal nog meemaken? Het is het begin van een stroom Dokkumers die 
richting Frederiksoord of de andere koloniën gaat of weer terugkeert naar 
de eigen stad. Over deze personen wordt in volgende Sneupers meer 
geschreven.  
 

Bijlage: 
Het gezin van Meindert (zoon van Sjoerd Jackles en Janke Meinderts) van 
der Poort, opgezonden op 21 december 1819, bestond uit: 
Meindert, geb. 4-9-1777 (of 21-8-1778 volgens huwelijksakte 1825). Hij is 
op 1-8-1802 getrouwd met Antje Reinders (ook Rintjes) Deventer, geb. 1-1-
1790 te Dokkum. Na de dood van Antje hertrouwde hij in Frederiksoord 
met Hendrica Kuipers, geb. 16-11-1779 te Leeuwarden, dv Gerrit Douwes en 
Sybrig Kuipers. Kinderen: 
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Aletta, geb. 5-12-1803, trouwt 22-5-1829 Herre Thomas van der Werf 
Sjoerd, geb. 9-1-1808, trouwt met Anna Willemsen 
Renske, geb. 20-2-1810, trouwt 10-7-1842 Ids Meintes Bonthuis 
Hendrikus, geb. 13-8-1814, trouwt Lamberdina Hendrina Nieuwburg 
Tjepke, geb. 20-8-1815 
Johannes, geb. 20-8-1818 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LC 
31-12-1819 
 
 
De op 20 augustus 1820 naar Frederiksoord gezonden personen waren: 
Bosman, Fokke, geb. ? wordt op 22-8-1829 ontslagen uit Veenhuizen 
Schouman, Doeke, geb. 25-10-1806 (later gedeserteerd) 
Tietsma, Tjietske Douwes, geb. 7-8-1805 (gedeserteerd voor 28-9-1828) 
Dijkstra, Klaas Pieters, geb. 23-3-1788, getrouwd op 28-3-1813 Dokkum 
met Klaaske Egberts Kiestra, geb. 4-6-1780. Hun kinderen: 
Fietje (ook Ytje), geb. 15-10-1805 
Lena, geb. 16-5-1810 
Dieuwke, geb. 10-7-1816 
Dirk, geb. 10-7-1816 
Pieter, geb. 6-5-1820 
De wees- en armvoogden stuurden gelijk met deze op het contract staande 
kolonisten nog twee wezen mee, waarvoor f 25,- per jaar moest worden 
betaald: 
Beekmans, Johannes, wees, geb. 14-3-1810 
Brink, Hermanus Roelofs, wees, geb. 14-9-1810 
Na speciale toestemming van het stadsbestuur werd ook nog een weduwe 
met haar kind voor f 50,- per jaar (en dat voor 16 jaar lang) meegestuurd: 
Karper/Carper, Trijntje Jans, geb. 31-12-1780, getrouwd op 27-2-1814 te 
Dokkum met Schelte Carper, overl. 23-3-1817. 
Carper, Schelte, geb. 8-6-1817 
(*Dit artikel is geschreven door Wil Schackman, aangevuld door Reinder 
Tolsma, genealogische gegevens van Doede Douma) 
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SYBRANDUS EN SJOERD HUIZINGA (1) 
 
Sake Wagenaar (  
 
Naar aanleiding van mijn artikel in Sneuper nr 94, ontving ik van Melle 
Koopmans een aantal vermeldingen van deze twee mannen in de sententies 
van het Hof van Friesland. Hieruit blijkt dat Sybrandus Huisinga klerk is in 
Leeuwarden (1697) en Oostdongeradeel (1700), voordat hij secretaris van 
Achtkarspelen wordt. In die hoedanigheid wordt hij diverse keren 
genoemd.(2) Verder is uit de vermeldingen af te leiden dat Sybrandus 
omstreeks 1662 geboren is en Sjoerd rond 1695. Dit leeftijdsverschil is zo 
groot dat ze geen volle broers kunnen zijn. Halfbroers zou wel kunnen, als 
hun vader voor de tweede keer getrouwd is met een veel jongere vrouw. 
Een andere mogelijkheid is dat Sjoerd een neef (‘omkesizzer’) van 
Sybrandus is. Omdat Sybrandus bij zijn overlijden rond de 67 was, zou het 
niet zo vreemd zijn als er geen broer meer in leven was om als voogd voor 
de minderjarige kinderen op te treden. 
 
Ik heb nu ook een idee wie de ouders van Sybrandus Huizinga waren. In 
een van de genoemde vermeldingen draagt hij namelijk het patroniem 
‘Sioerds’. Zijn ouders waren waarschijnlijk Sioerd Sibrandts en Martijntje 
Jans, die in 1652 in Leeuwarden trouwen. De bruidegom is afkomstig van 
Huizum, hoewel bij de attestatie wordt vermeld dat hij uit Mantgum komt. 
Hij is schoolmeester en organist in Huizum (vanaf 1651, in ieder geval tot 
1681) en daarnaast dorprechter (1669). Waarschijnlijk heeft hij een zoon 
Jan die hem opvolgt (Jan Sjoerds wordt in 1692 genoemd als schooldienaar 
en ontvanger te Huizum).(3) De bruid heeft dezelfde voornaam als een 
dochter van Sybrandus, dus dat past goed bij de informatie die ik al had. 
 
Noten 
1. Aanvulling op artikel in De Sneuper 94, december 2009, bl. 248 
2. Nammen út de bylagen fan de sentinsjes fan it Hof fan Fryslân (R.S. 
Roorda). 
3. Schoolmeesters in Friesland, 1600-1950 (Fryske Akademy, www.fa. 
knaw.nl. Onder Mantgum wordt Sibrandus Pierij als schooldienaar 
genoemd (na 1635). Hij vertrekt al vrij snel naar Wirdum, waar hij later uit 
zijn ambt wordt gezet. Dit zou heel goed de vader van Sioerd Sibrants 
kunnen zijn. 
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STEMMEN of VERKIEZINGEN IN 1617 
 
Piet de Haan (  
 
Het jaar 2010 staat in het teken van de verkiezingen. Lijsttrekkkers en -
duwers met al of niet inhoudelijke debatten maar vooral met veel beloften. 
Het afgelopen voorjaar werd er door de verschillende partijen dan ook flink 
aan de weg getimmerd. Om als kiezer onder dit geweld de juiste keuze te 
maken is niet gemakkelijk. Hoe zouden onze voorouders eigenlijk tot de 
juiste keuzes gekomen zijn? 
De bekende Dokkumer onderwijzer ‘master’ S.E. Wendelaar Bonga heeft 
veel publicaties op zijn naam staan waaronder ‘Oer it stêdsbistjûr fan 
Dokkum’. In dit artikel o.a. de wijze waarop de nieuwe burgemeesters 
gekozen werden. 
We gaan naar het jaar 1617. Er moeten weer twee burgermeesters gekozen 
worden. Lijsttrekkkers en duwers? Niet van toepassing. Inhoudelijk debat? 
Niet van toepassing. Burgemeester zijn is een profijtelijke baan en er is dan 
ook nooit een gebrek aan kandidaten.  
Met behulp van de resolutieboeken van Dokkum laten we “Master Bonga 
oan it wurd”: 
 
Het gaat over het stemmen van burgemeesters. Het vroedschap [soort 
gemeenteraad] bestaat uit 32 leden. Acht personen uit elke Espel [wijken in 
Dokkum]. Op 24 december van elk jaar komen ze samen in de Grote kerk. 
Ze worden ’s morgens om 8 uur door klokluiding opgeroepen. Valt de 24e 
op een zondag dan komen ze samen op de zaterdag daarvoor. Dit alles 
onder toezicht van de twee presiderende burgemeesters en de stads-
secretaris. Zoveel vroedschapsleden als er aanwezig zijn, zoveel bonen 
[tuinbonen/sperciebonen] zullen er gebruikt worden. Vijf van de bonen 
zijn goudkleurig of zwart. Dat zijn de z.g. ‘karbeane’ [kies-bonen]. De 
andere bonen zijn volkomen blank. Elk van de aanwezige vroedschapsleden 
neemt uit een roodfluwelen stembuidel, met daarop het stadswapen, een 
boon. De vijf leden die een kies-boon pakken vormen daarna het 
kiescollege dat de kandidaten voor de burgemeestervacatures moet 
aanwijzen. Dit kiescollege moet ‘secreet’ bijeenkomen. Dit wil zeggen dat 
men in een afgesloten kamer bijeen moet komen. Voor de vijf beginnen 
wordt er eerst de zegen gevraagd. Gedurende de gehele zitting zullen ze 
moeten vasten! Geen eten en drinken dus. Er moeten vier kandidaten voor 
de twee vacatures gekozen zijn, eerder mogen ze niet de kamer uit. De vijf 
leden van het ‘bonen’college mogen zichzelf niet voordragen. Op het 
moment dat ze een kies-boon uit de buidel pakten verspeelden ze dus ook  
 

 
120 
 
 



hun eigen kansen. Komen ze uiteindelijk tot een keuze dan worden de 
namen van de vier gekozenen in een brief gedaan die verzegeld naar de 
Friese stadhouder gaat. De stadhouder maakt uit de vier namen een keuze. 
Verzegeld gaat de keuze van de stadhouder naar Dokkum. Op nieuwjaars-
dag worden de zegels verbroken en de namen van de twee nieuwgekozen 
burgemeesters bekend gemaakt.  
 
In een resolutie uit 1637 gaat het over de bepalingen die aan het lidmaat-
schap van het vroedschap verbonden zijn. De plaatselijke en gewestelijke 
situatie is dan min of meer gecentraliseerd. Er zijn tien voorwaarden 
waarvan er zes door Den Haag gedicteerd zijn. De laatste vier lijken 
afkomstig van het Dokkumer bestuur. 
1. De vroedschap moet 32 man sterk zijn inbegrepen de acht burge-
meesters. 
2. De vroedschapsleden werden voor het leven benoemd. 
3. Lid zijn van de ‘Gereformeerde kerk’ 
4. Ze moesten als patriotten en voorstanders van het ‘Gemene Best’ bekend 
staan. 
5. Geboren zijn in Friesland of vier jaar lang burger zijn van Dokkum. Of 
gehuwd zijn met een dochter van een burger van Dokkum. 
6. Vader en zoon of twee broers konden niet tegelijkertijd lid zijn van het 
vroedschap. Dit was om een z.g. familieregering te voorkomen. 
 
Deze vier laatste voorwaarden luidden alsvolgt: 
7. Een vroedman moet over een bepaalde welstand beschikken. Hij moet 
n.l. per jaar 5 florijnen of meer belasting betalen. 
8. Hij moet 25 jaar of ouder zijn. 
9. Hij moet de gewone burgerlasten meedragen.  
10. De vroedman moet ‘togt en wacht’ doen. ‘Tocht’ betekende lid zijn van 
de militaire burgerwacht. Vergelijkbaar met wat later de schutterij 
genoemd werd. ‘Wacht’ betekende lid zijn van de politiewacht, de 
nachtwacht. 
 
Het bovenstaande is een kleine greep uit het artikel van Wendelaar Bonga. 
Let wel, door de eeuwen heen veranderden de stemprocedures nogal eens.  
 
Bron:  
Losse grepen út de skiednis fan Dokkum blz. 16 -19., S.E. Wendelaar Bonga 
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DOKKUMER SKUTTERS 
 

In De Sneupers 87, 89 en 93 publiceerde Eimert Smits een aantal verhalen 
die Ids Jousma schreef over het leven in Dokkum tussen 1905 en 1955. Ook 
in “Op de Praatstoel” werd een dergelijk verhaal opgenomen. Die verhalen 
werden een beetje aangepast aan het hedendaagse taalgebruik tot een beter 
begrip. Hieronder staat een verhaal, ter gelegenheid van het 50-jarige 
regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1948 in een klein 
boekwerkje gepubliceerd en onder de Dokkumer schoolkinderen uitgereikt, 
waarin nog het echte Dokkumers wordt gebruikt. Dit verhaal is ‘te moai om 
wei’ en wij drukken het met plezier nog eens af. 
 
De Dokkumer Skutterij 
As je in ouwe Dokkumer nar de Skutterij frage, dan gaet syn hart open. Der 
hewwe in é froegere jaren sofeul minsen met te doên hat, dat su’n oude der 
niêt gou over útpraet raekt. Alle mannen fan 25 tot 30 jaer kwammen 
defoar in anmerking. Dy 25 jaer wudde must him angeve, in dan wudde der 
om lot, wie frij war of wie 2, 3 of 5 jaer diene must. Dy him niêt angaf must 
fefest 5 jaer. Dy it bitale kon must sels in uniform kope; de anderen musten 
op é Waech op é wapenkamer komme in kregen der in pakje: broek, jas, 
riem en tas, ’n sjako in ’n gewear.  
Saturdagmiddags om de feartyn dagen om 5 uer op é Syl antrede, in dêr 
wech met mezyk in twie tamboers foarop nar it Skuttersland buten de 
Aelsumerpoarte. Dêr tot 6 uer oefene, dan 20 menuten skoft en dan noch 
even oefene. Om 7 uer war it op é Syl: ingerukt mars! Must de oefening om 
’t wear overgaen, dan kwam er in blau flachje op é Roomse toorn.  
It kader biston út elf man. Ien kaptein, ien earste en ien twiede luitenent, 
ien sergeant-majoar, drie sergeanten en drie korporaels. De Direkteur fan it 
mezykkorps had ok de rang fan luitenent. Lui dy in dienst weest waren 
wudden fast sergeant of korporeal. De offisieren wisten in é regel niêt feul 
fan é diênst, Mar op ’t land redden se hur wel. Se bistudearden ’n klein 
boekje: De recrutenschool, in dan wisten se genoech. Later kwammén er 
twie sergeanten út Ljuewert bij, mar dy maekten it hur niêt druk…… want it 
gaf doch niks. 
Alle mooglike grappen wudden er úthaeld en ’t war soms su slim dat de 
kaptein es teugen in skutter sei: “Kingma je mut ophoude, want ik ken niêt 
mear lache”.  
Doe de tram noch niêt reed, wudde de dienst Dokkum-Feenwouden deur ’n 
gele wagen (dillesjâns) onderhouden. In nou gebeurde it op ’n kear, dat dy 
krekt ankwam bij de Aelsumerpoarte bij Luurs, doe’t de skutterij der ok 
war. Doe kommandearde de kaptein: “de duvelshoeke in, dêr komt de gele 
wagen an !”  
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Soms kon de luitenant noait de kommando’s bidenke om syn troep út it 
land to krijen in dan riêp er mar: “Op ’t hek an !” In dan kwam it ok al wer 
goed.  
As it skoft of rust war, wudden de gewearen in rotten set, in dan klonk it: 
“Rust !” Dan stoven de meesten nar Osinga in Spoorzicht. Dy wat anders 
hewwe wu as bier, wat sterker spul, dy liêp nar de stad toê. Der war foaran 
in é stad in kroechje, dêr ’t je met driê treden in del musten, by Tryn in é 
hearddobbe, ok wel seid in é doofpot. Je kregen der in dikkenien, dêr’t je 
met beide ogen in siên konnen, fur 4 sinten. In dat war je ware.  
As de tamboer met in hoarn deur de stad ging, dêr’t er op toeterde, dan war 
der brand. Dan musten de skutters in uniform in met gewear op é Syl 
komme. Dan wudden der posten útset. An wearskanten fan it braendend 
hûs, de burgemeester, bij de woanings fan de officieren fan é skutterij, bij it 
postkantoar. Ok bij de banken en bij de gasfabryk. Wiê wechbleef must foar 
de skutterijraed komme en kreech in knappe boete. Soms wel fan 50 
gulden. 
Der is noch in soad fan é skutterij to fetellen. Mar ik mut ophoude. Doe’t in 
desimber 1892 leek, dat we opstoatsjes krije suden, skreef de kapitein an de 
burge-meester, dat de skutterij fur ¾ deel niêt to fertrouwen war in dat de 
anderen giên moêd genoch hadden en niks dusten to doên.  
Met 1 jann. 1905 is de diênstdoênde skutterij in rustende skutterij wurren, 
su at er altyd op ’t plattelan weest war. In paer jaer later biston er in’t hele 
lan niêt mear. 
 
N. b. 
Skreven in é Dokkumer tael, nevens de Friese klankwearde fan é letters:  
ie en iê binnen deselden as in bier en oê is deselde as in boer.   
It sit tussen ut en et in   ut kyn - et kyn.  Ut peart - et peart.   
It kin weze: Yn of en.                 
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EEN HERBERG IN MODDERGAT 
 
Paul Hillebrand (  
 
Het is moeilijk voor te stellen, dat in een buurtschap van vissers geen café 
zou bestaan. Inderdaad, die was er dan ook in Moddergat. En niet één, 
maar zelfs vier! En dat op zo'n 40 huizen. Maar, om nu meteen alle 
visserslui aan de Waddenzee als zuipschuiten te benoemen gaat wel wat te 
ver. Maar waarom dan  meerdere herbergen, en dan ook nog bijna pal 
naast elkaar? Van een van deze herbergen volgt hier een kort verslag. 
 

Yke Muoi (1841-1929) 
De Oere 34 was tot 1929 de herberg van de weduwe Post-Groen, beter 
bekend als Yke Muoi. Op Tresoar vond ik een aantal foto's van haar en haar 
herberg. In 1927 is een fotograaf bij haar aan de deur geweest, en gelukkig 
maar, want twee jaar later zou zij overlijden, 88 jaar oud. Hij portretteerde 
Yke in de deuropening van haar herberg, maar ook binnen fotografeerde 
hij, zodat we nu nog weten hoe haar tapkast er uitzag. 
Toen ik de naam Yke Muoi voor het eerst hoorde, wist ik niet goed wat ik 
ermee aan moest. Als niet-Fries kwam het bij mij over als een naam uit een 
verre streek, IJsland of misschien wel Japan. In het vorige nummer van 
“De Sneuper” geeft Piet de Haan duidelijkheid. Het blijkt “weduwe tante 
Yke” in het Fries te zijn. 
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Yke is zeker een markant figuur in het vissersdorp geweest, want zelfs nu, 
na 80 jaar, is haar naam nog steeds goed bekend en draagt een drinkerij 
zelfs haar naam! 
Zij werd geboren in 1841 als Elisabeth Foppes Groen, dochter van een 
visser. Haar geboortehuis op De Oere 44 staat slechts enkele meters van de 
plek waar zij het merendeel van haar leven de kost zou verdienen, haar 
herberg op De Oere 34. 
Zij trouwde op haar 24ste met de visser Waeltje Aants Post, maar een groot 
deel van haar leven was zij  weduwe en moest voor haar eigen inkomen 
zorgen. De herberg bood haar uitkomst. Tot haar dood in 1929 heeft ze de 
herberg aan de zeedijk bewoond. Het was onge-twijfeld een ontmoetings-
plek voor velen, want een tachtigjarige visser weet nu nog te vertellen, dat 
de muur van haar gelag-kamer vol foto's hing: allemaal portretten van 
zeelui uit Paesens-Moddergat. Het maakte niet uit waar je op voer, je 
portret kwam aan de muur. Geen zeeman kon er omheen: was je weer aan 
wal, dan moest je eerst bij Yke Muoi langs voor een praatje en een glaasje! 
Boven de deur hing het bord met de nog altijd bekende spreuk: “Ick woon 
hier aan de weg, wat zal ik beter wensen, de zeghen van de Heer, de gunst 
van vele mensen.” 
Tot haar dood in 1929 was Yke hier de kasteleinse. Een plek waar niet 
alleen een glaasje kon worden gedronken, maar waar ook verkopingen 
plaats vonden. Huizen, bouwland en zo meer kregen in haar gelagkamer 
een nieuwe eigenaar. De herberg was de plek waar de notaris ook zijn werk 
deed. Als de koop “beklonken” was, zal Yke vast wel de glaasjes 
ingeschonken hebben. 
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Zo schrijft De Leeuwarder Courant op 2 februari 1904: “Mr. F. Witteveen, 
Notaris te Ternaard zal op Dinsdag 9 februari 1904, des avonds 6 uur, in 
de Herberg van de Wed. Post te Moddergat, finaal verkoopen: 
1. Eene WONING met Erf en Put te Moddergat, in gebruik bij Pieter 
Schregardus, groot 52 centiare. Bod f 255. 
2. Een stuk BOUWLAND aldaar, aan de “Paesens”, groot 89 are 70 
centiare. Bod f 800. 
In 1927 was haar uithangbord al verdwenen, alleen de balk met op-
hanghaken zie je nog boven de voordeur. De herberg werd twee maanden 
na haar overlijden verkocht. De LC schreef tachtig jaar geleden: 
“Notaris Brons is voornemens om op Donderdag 9 januari 1930, des 
avonds 7 uur, in na te melden herberg te Moddergat, prov. publiek te 
verkoopen: Een HUIZING, waarin thans herberg en vergunning, met erf 
en grond, aan den weg in de buurt te Moddergat, groot 3 are, laatst in 
gebr. bij wijlen de wed. Post.” 
Na de verkoop is het huis verbouwd en zijn de sfeervolle details, zoals de 
luiken met hun bijzondere vaasvormige uitsparingen, verdwenen. Het pand 
heeft nu een recreatieve bestemming. 
 
Met dank aan de anonieme fotograaf, die destijds een stukje historie van 
Moddergat heeft vastgelegd. (herkomst foto's: Tresoar) 
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ZEESLAG BIJ GIBRALTAR  25 APRIL 1607. 
 
Eimert Smits FAzn (  
 
In begin januari 1607 zijn 4 of 5 raadsleden van de totaal 7 leden van de  
Friesche Admiraliteit in vergadering bijeen. De vier vertegenwoordigers 
van Friesland, Hippolitus Roellofs, Rienk Diersz Aysma, Ulcke Wijbes en 
Frederick Coeyeter woonden in Dokkum, de andere drie te weten Geerd 
Cruys, Syabbe Broels en Wilco toe Nansium behoorden tot de andere 
provincies.  
Mr. Meynaert Scheltens van Aitsma, die secretaris en ook de advocaat-
fiscaal van de raad was, maar niet tot de raad behoorde, was een belangrijk 
man omdat hij op voet van gelijkheid aan de beraadslagingen deelnam. Hij 
was al vroeg op weg omdat er elke dag m.u.v de zon- en biddagen werd 
vergaderd. De deur van het Admiraliteits-kantoor aan de Diepswal was al 
van het slot gedaan door de deurwaarder Johannes Laesz. omdat de 
vergaderingen van s’morgens 8.00 tot 12.00 u en s’middags van 3.00 tot 
6.00 gehouden werden. Bij de secretaris was een brief binnengekomen met 
een resolutie van de Staten-Generaal van 19 Januari 1607 betreffende het 
klaar maken van een schip met een minimale bemanning van 100 koppen 
die eind januari gereed moest zijn. Het schip zou ingedeeld worden in de 
gezamenlijke vloot van de vijf admiraliteiten met als doel de bestrijding van 
de Spanjaarden en als het kon vernietiging van de Spaanse vloot.  
Het zal een belangrijke vergadering geweest zijn, de Admiraliteit was 
armlastig en had op dat moment maar één schip, de sedert 1599 gehuurde 
pinas, welke in de jaren voor 1607 voornamelijk op de Wadden, en voor de 
Wezer naar Hamburg lag, voor het controleren en vrijhouden van  
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hoofdzakelijk Duinkerkse kapers. Het schip, ook wel de Friesche Pinas 
genoemd, was een laat-middeleeuws spiegelschip dat opviel door een hoog, 
vaak rijk versierd hakkebord, het voerde razeilen, maar aan de bezaan-
(achterste) mast een latijnzeil. De naam pinas zou afkomstig zijn van het 
Latijnse woord pinus, dat naaldboom of fakkel betekend. Door de raad kon 
eigenlijk niet anders dan voor het schip de Friesche Pinas gekozen worden. 
De Ontvanger-Generaal Jan Hendrikx Jarich van der Leij (1), die niet tot de 
raad behoor-de maar de leiding had van het ontvangkantoor, en de 
Equipagemeester zullen wel niet blij geweest zijn met het feit dat het schip 
zo vlug klaar moest zijn. Regelmatig werd de pinas door Theunis Wolterzn 
Hees, ook wel Co Antonie Woutersz. of Friesche Teun genoemd, van 
Kollummerzijl naar de admiraliteitswerf te Dokkum gebracht voor 
onderhoud en om daar klaar gemaakt te worden voor het volgende seizoen.  
De Generale Staten verzochten om een uitgerust schip wat in hield dat er 
de nodige bemanning aan gemonsterd moest worden, en van munitie en 
proviand worden voorzien. Volgens de resolutie moest er ook een kapitein 
benoemd worden. Friese Teun werd genomineerd. Op 6 Februari 1607 
verklaart Gedeputeerde Runia van de Staten van Friesland, dat Friese Teun 
de Admiraal Heemskerk op zee zal dienen, hij wordt 8 februari 1607 
benoemd.  
Midden Februari zal het schip gereed geweest zijn, en voer het Grootdiep 
van Dokkum uit naar Texel waar normaal de verzamelplaats was voor de 
schepen van de admiraliteiten van Amsterdam, het Noorderkwartier en 
Friesland. Dit gedeelte van de vloot onder leiding van Admiraal Jacob van 
Heemskerk (2) voer naar het zuiden en daar voegden de schepen van de 
admiraliteit van Rotterdam en Zeeland zich bij de vloot. De vloot was 
inmiddels aan gegroeid tot 26 kleine oorlogsschepen en 4 vrachtvaarders. 
Het Nederlandse vlaggenschip heette Aeolus, de andere schepen o.a. De 
Tijger, De Zeehond, De Griffioen, etc en de Friesche Pinas.  
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Bij het Iberisch schiereiland gekomen vernam Heemskerk dat de Spaanse 
schepen al vertrokken waren. De Spaanse vloot bestond uit 21 schepen, 
waaronder 10 van de grootste galeien. Het vlaggenschip San Augustin werd 
gecommandeerd door de zoon van de commandant Don d’Alvares d’Avila. 
Andere schepen waren o.a Neastra Senora de la Vega , Madre de Dios en 
Nostra Siegnora del Rosario.  
Op dat moment vernam Heemskerk dat de Spaanse vloot zich in de baai 
van Cadiz bij Gibraltar bevond om de Nederlandse handelsschepen op te 
wachten in verband met de handel met Azie. Admiraal Heemskerk besloot 
verder naar het zuiden af te zakken. Bij het verschijnen van de Nederlandse 
vloot bij de baai van Cadiz die de handelsvloot moest beschermen, waren 
de Spanjaarden verrast, zij konden hun schepen niet meer buitengaats 
brengen. Ook trokken zij hun schepen zo diep mogelijk in de baai terug en 
werden keurig in een linie opgesteld.  
De admiraal liet enkele van zijn schepen in de ingang van de baai achter om 
de vijandelijke schepen het ontsnappen te beletten. De rest van de vloot 
voer de baai binnen onder vuur van de kustbatterijen. Bij het eerste treffen 
met het Spaanse vlaggenschip werd van Heemskerk gewond en stierf, maar 
dit werd vanwege het moreel stilgehouden tot na de slag.  
 
Het ontploffen van het Spaanse admiraalschip tijdens de zeeslag bij 
Gibraltar, 25 april 1607. Kunstenaar: Cornelis Claesz van Wieringen 
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Verschillende Spaans schepen werden in vlammen geschoten en 
explodeerden. Het vlaggenschip werd veroverd, leeg en brandend op het 
strand gedreven. De totale Spaanse vloot van totaal 21 schepen werd 
vernietigd inclusief alle opvarenden. De slag is berucht door zijn bloederige 
details. Veel schepen werden met overspringen op de vijandelijke schepen 
veroverd en de bemanning werd aan boord stuk voor stuk afgemaakt. Na de 
vernietiging van de schepen werden kleine boten uitgezet en werden 
honderden wegzwemmende Spaanse soldaten en matrozen alsnog gedood. 
De verliezen aan Nederlandse kant waren 100 doden en 60 gewonden. De 
Spanjaarden verloren 4000 man inclusief admiraal Alvares. In boven-
genoemd gevecht was Friese Teun met zijn bemanning aanwezig op de 
Friesche Pinas en zij veroverden het schip Nostra Siegnora del Rosario. 
Mede door hun aanwezigheid en als gevolg van de vernietiging van deze 
Spaanse vloot gingen in 1608 vredesbesprekingen van start waarna in 1609 
het Twaalfjarig Bestand begon.  
Nog even terug, voor Friese Teun was het verhaal nog niet afgelopen. Na de 
slag voer het schip weer terug naar de Nederlanden waar het werk op de 
Wadden en voor de Wezer weer werd hervat. Op 13 juni wordt Theunis 
Woltersz beloond met 6 gulden voor het veroveren van het bovengenoemd 
schip, die zal hij wel gekregen hebben. Maar op 12 mei 1612 vraagt hij de 
Gen. Staten nogmaals om uitbetaling van de 50 gulden die hem ook op 17 
december 1609 voor betoonde moed bij de slag toegewezen is. De Gen. 
Staten besluiten de Admiraliteit in Dokkum te schrijven dat ze de 50 
gulden moeten uitbetalen en hem bij de eerste vacature weer in dienst 
moeten nemen. Voorlopig zal hij een extra ordinarius traktement 
ontvangen van 12 gulden als hij in werkelijke dienst is. Of hij de 50 gulden 
gekregen heeft is niet na te gaan, wel dat hij weer in dienst is gekomen. In 
1619/ 1620 was hij onder de Zeeuwse Commandant Moy Lammers op 
expeditie in de Middelandse Zee, ook in1631 wordt hij nog genoemd als 
werkende bij de Friesche Admiraliteit.  
Dat er wel het nodige aan betalingen misging blijkt ook wel uit een 
schrijven van Teunis Woltersz aan de HoogMogende Heren St. Gen. van 5 
october 1628. Hij vraagt daarin de HMH Heren, bijna 20 jaar later, de 
Admiraliteit te Dokkum te gelasten het hem in 1609 vanwege bij de zeeslag 
in de Straat van Gibraltar verrichtte diensten toegekende jaartraktement 
uit te betalen. De admiraliteit zal wel zonder geld gezeten hebben want op 
30 maart 1612 vragen zij de Staten-Generaal om f.50.000,= te mogen 
ontvangen ter aflossing van de schulden van de admiraliteit van Dokkum. 
Zelf kregen de raadsleden een vergoeding van f.600-= per jaar, dit in 
schrille tegenstelling tot het personeel (3). 
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Bronnen: 
De gegevens, namen en data zijn uit archieven van de Generale Staten, de 
Friese Admiraliteit, de Gemeente Kollummerland en uit de boeken 
Admiraliteit in Friesland Dokkum 1599 uitgegeven door M.H.H. Engels en 
De Friesche Admiraliteit boven water door E. Smits FAzn. 
 
 
 
Noten: 
1. Een afbeelding van Jan Hendrick Jarichs van der Leij is te vinden op: 
http://www.angelfire.com/vt/sneuper/ley.html. 
2. Jacob van Heemskerck overleefde als schipper van Willem Barents in 
1596/1597 de Overwintering op Nova Zembla. Deze reis werd beroemd 
dankzij het verslag van Gerrit de Veer: Waerachtighe Beschrijvinghe van 
drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt gehoort […] by noorden 
Noorweghen, Moscovia en de Tartaria, na de Coninckrijcken van Cathay 
ende China.  
3. Naar aanleiding van de in 1607 gewonnen Slag bij Gibraltar, waaraan 
diverse Friese schepen van de Dokkumer Admiraliteit deelnamen werd een 
kaart besteld: Andrijes Lader boeckebijnder vereert voerde caert bij hem 
inde camer van Oestergoe opt Landtschaps huijs gelevert vande [zee]slach 
voer Gibraltar geschijet 3 £.  
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POSTTARIEVEN  
 
Piet de Haan en Hotze Wiersma 
 
Bij zijn (langdurig) onderzoek in de diaconale administratie van Holwerd 
en Dokkum viel het Piet de Haan op dat er tegenstrijdige tarieven vermeld 
stonden in de administratie van de diaconie van Dokkum. Immers, regel 
was toch dat in die tijd, voor 1851, ‘de ontvanger betaalde’? Onderstaande 
posten laten zien dat de diaconie niet alleen betaalde voor ontvangen post 
uit (bijvoorbeeld) Workum, zoals te doen gebruikelijk, maar ook voor naar 
Workum verstuurde post. Bijzonder daarbij was tevens dat voor 
verstuurde post ongeveer de helft werd betaald als voor ontvangen post  
(0-3-6 betekent: 0 gulden-3 stuivers-6 penningen = ong. 18 cent) 
 
15-10-1823 van Workum  0-3-6 
20-10-1823 naar Workum  0-3-0 
26-10-1823 van Workum  0-4-8 
04-11-1823 naar Workum  0-3-0 
24-11-1823 van Workum  0-4-8 
15-10-1824 naar Workum  0,17 ½  
08-11-1824 van Workum  0,17 ½  
08-11-1824 van Leeuwarden 0,07 ½  
06-10-1825 van Rinsumageest 0,10 
12-10-1825 naar Rinsumageest 0,05 
(Bron: Herv. Diaconie Dokkum inv. nr. 1102) 
 
Gelukkig is onze vereniging een deskundige op het gebied van de posterijen 
rijk: Hotze Wiersma. Hij komt met de volgende verklaring en aanvulling. 
 
De gewoonte was om de kosten voor briefverkeer achteraf te betalen, dus 
door de geadresseerde. Maar dat was geen verplichting. Daarbij had de 
diaconie te maken met de zorg voor de armen (bijstand). Verder was er in 
1825 nog geen totale scheiding tussen overheid en kerk. We moeten 
gewoon constateren dat de diaconie elke keer (een deel van) de kosten óók 
voor uitgaande brieven betaalde. 
Er was wel een nationale post (de P van de latere PTT). Deze had volgens 
de postwet van 1811 het monopolie op het vervoer van brieven. Tussen 1814 
en 1850 was er echter veel sluikerij (smokkelbrieven genoemd) door 
derden. Er werd meestal niet erg op gecontroleerd. 
Een tweede opvallend punt in bovenstaande portbedragen is het gebruik 
van twee manieren van noteren. In 1818 was nationaal besloten om 
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voortaan te rekenen met guldens, dubbeltjes en centen: de invoering ook  
bij het geld van het tientallig stelsel. Voor de post werd dat echter pas op 1 
januari 1827 echt toegepast. De schippers gebruikten echter nog heel erg 
lang de stuiver als eenheid (zoals nog heel lang ook de ‘el’ als eenheid bij 
het meten gebruikt werd). Bij de administratie van de Dokkumer diaconie 
ligt het omslagpunt in de notatie duidelijk op 1 januari 1824. 
Vóór 1820 had Workum een distributiekantoor (hulpkantoor) van de post. 
De route naar Dokkum ging destijds alsvolgt:  
� trekschip Workum naar Bolsward 
� postloper Bolsward naar Sneek 
� postrijder Sneek naar Leeuwarden 
� postrijder Leeuwarden-Dokkum via de trekweg langs de Dokkumer Ee. 
In 1820 kreeg Workum een distributiekantoor, een simpele postvestiging. 
De eerste etappe naar Bolsward werd vanaf 1820 ook door een postloper 
gedaan. 
 
Op de tarievenlijst werd de port aangegeven van postkantoor naar 
postkantoor, in dit geval van Sneek naar Dokkum. Op de lijst van 1818 is 
dat 3 stuivers, de lijst van 1827 geeft 15 cent. 
Het gedeelte Sneek-Bolsward-Workum deed extra port: de provisie of het 
distributieloon van de distributeur in Workum. Per distributie werd 
daarover een contract met de post gesloten. Meestal was dat: ½ stuiver 
voor uitgaande post en 1 stuiver voor binnenkomende post. 
 Nu de cijfers uit bovenstaand lijstje. 
1823 
Workum – Dokkum:  
1 ½ stuiver   voor Workum-Sneek +  
3      stuivers   rijkspost van Sneek naar Dokkum = totaal 
4      stuivers 8 penn.  
De brief van 15-10-1823 lijkt goedkoper:  
          6 penn.  voor een schipper naar Sneek en  
3 stuivers   rijkspost =  totaal 
3 stuivers en 6 penn. 
 
Vanuit Dokkum werd de rijkspost tot aan Sneek vooruit betaald (de 3 
stuivers). Dat was op initiatief van de afzender, de diaconie dus,  en niet 
verplicht. 
 
1824 en 1825 
Twee brieven van 17 ½ cent aan kosten =  
15 cent    rijksport en  
    1/2 stuiver   distributieloon in Workum. 
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De brief van Leeuwarden naar Dokkum is kennelijk niet met de post 
gegaan, want dat betekende toen 10 cent rijkspost! Vervoer met de 
trekschuit kon toen meerdere keren daags voor 1½ tot 7½ cent. Deze brief 
moet buiten de post om vervoerd zijn: sluikerij ! 
Rinsumageest had in 1825 geen postkantoor of distributiekantoor. Deze 
brieven zijn met een particuliere schipper of met de bode van Dantumadeel 
(het gemeentehuis stond toen in Rinsumageest) naar Dokkum gebracht. 
Dat kan ook het verschil in de gemaakte kosten verklaren. 
(met dank aan Reinder Tolsma) 
 
 

INGEBOEKT 
De oorlog een gezicht gegeven, Kollumerland in de periode ’40 – ‘45 
Reinder H. Postma 
 
In dit boek staan 30 verhalen die de hoofdpersonen na 65 jaar weer een 
gezicht geven. Wie waren die personen, wat maakten ze mee enz. Er 
worden rond de 200 foto’s opgenomen. De verhalen zijn verspreid over de 
hele gemeente Kollumerland. Tevens zal dit boek voor het eerst het verhaal 
weergeven van Yde Pranger uit Dokkum inzake de kwestie Valom (Jan. 
1945) waarna in Dokkum 20 man werden doodgeschoten door de Duitsers. 
Bestellen kan bij: Reinder H. Postma,
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