
REDACTIONEEL 
 
Reinder Tolsma (  
 
Een mooi nummer om afscheid mee te nemen, dit 99ste deel van ons 
verenigingsblad! Het staat weer vol met artikelen over allerhande 
onderwerpen die onze leden interesseren en waarnaar ze onderzoek 
hebben gedaan of nog steeds doen. 
Zo geeft Hans Zijlstra weer een paar ‘priuwkes’ van zijn passie, de Friezen 
en de VOC. Deze keer een algemener artikel over matrozen in de VOC en 
een meer doorwrocht verhaal over Jan Braak, een VOC-beambte waarover 
al eens eerder in De Sneuper is gepubliceerd. 
Paul Hillebrand heeft zich over een oude wrakkenkaart gebogen en haalde 
meer gegevens ‘boven water’ over de stranding van de Sirene waarover ook 
al eens eerder gepubliceerd is in een uitgave van It Fiskershúske. Beide 
artikelen zijn daarmee belangrijke aanvullingen/verdiepingen van eerdere 
onderzoeken. 
Er staat nóg een bijdrage in dit nummer over het Waddengebied. André 
Staal belicht de bouw van de Berkhout-dam van Holwerd naar Ameland. 
Was er in 1870 nog geen weerstand tegen de bouw van deze dam en de 
daarna te volgen inpolderingen, honderd jaar later leidden plannen om 
alsnog een groot gedeelte van de Waddenzee in te polderen tot de 
oprichting van de Waddenvereniging, een vereniging die deze zomer al 
weer 40 jaar bestond. 
Bij het doorbladeren van dit nummer zal het u opvallen dat de 
‘genealogische afdeling’ nogal groot is. Dat heeft zo zijn redenen. De kopij 
voor ons blad bestaat de laatste tijd voor het merendeel uit dergelijke 
bijdragen terwijl de streekgeschiedenis wat achterblijft. Laat dat een 
aansporing voor u zijn om ook eens een geschiedkundige bijdrage voor De 
Sneuper te schrijven! 
Een aantal nieuwe leden stelt zich in dit nummer aan u voor met daarbij 
een vraag om hulp. De redactie vraagt uw aandacht hiervoor, immers daar 
is onze vereniging juist voor opgericht: elkaar helpen en ondersteunen en 
ervoor waken dat onnodig dubbel werk moet worden gedaan. 
 
Dan neem ik afscheid van u met de wens dat De Sneuper nog vele jaren bij 
de leden van de Historische Vereniging NOF in de bus mag vallen en dat de 
(vernieuwde) redactie er in mag slagen om de leden enthousiast te maken 
voor het publiceren van hun onderzoek in ons verenigingsblad. 
Tot ziens bij welke activiteit van onze vereniging dan ook, maar in ieder 
geval bij de presentatie van NUMMER 100 op 9 april 2011. 
 

 
206 
 
 



BESTUURLIJK 
 
Jan de Jager (  
 

2010 loopt alweer ten einde. Voor onze vereniging is het een goed jaar 
geweest. De financiën zijn gezond en het ledenaantal is op peil gebleven. 
We hebben een nieuwe voorzitter gekregen en willen hierbij nogmaals Jan 
Walda bedanken voor het werk wat hij voor onze vereniging heeft gedaan. 
Wij als vereniging hebben een aantal malen een schenking gekregen in de 
vorm van het archief of boeken van iemand. Dit stellen we natuurlijk op 
prijs. In overleg met de archivaris besluiten we wat in het archief terecht 
kan. Het overige, zoals dubbele boeken, wordt op een ledenbijeenkomst 
verkocht ten bate van de verenigingskas. We hebben als vereniging zelf 
geen opbergruimte en een boek hoeft niet meerdere malen in de 
bibliotheek van het archief te staan. Een archief is tenslotte voor iedereen 
toegankelijk. Kopieën en dergelijke worden niet in het archief opgenomen 
en verdwijnen dus bij het oud papier. Goed uitgewerkte genealogieën 
daarentegen worden wel bewaard. Wij als bestuur zijn nu bezig om 
hierover een contract te maken en de definitieve spelregels op te stellen.  
Zoals het nu staat, wordt de jaarvergadering op 9 april 2011 in Dokkum 
gehouden (hier wordt dan de 100e Sneuper uitgereikt) en de najaars-
bijeenkomst in Ternaard met een boekenbeurs, maar te zijner tijd wordt u 
hierover wel ingelicht.  
Wij als bestuur wensen u goede feestdagen en een gezond 2011 en hopelijk 
tot ziens op een van de bijeenkomsten in 2011. 
 
 

Bedankt als lid: 
Nr. 024 Dhr. H. de Vries, Dokkum (overlijden).. 
Nr. 025 Mevr. M. Huisman, Leeuwarden.. 
Nr. 142 Dhr. W. de Boer, Dokkum.. 
Nr. 169 Dhr. E. Visser, Dokkum.. 
Nr. 193 Dhr. R.W. Vellema, Oosterbeek.. 
Nr. 225 Dhr. W. Kamminga, Veenhuizen.. 
Nr. 246 Dhr. K. Groen, Haaksbergen.. 
Nr. 291 Dhr. J.B.J. Wust, Amstelveen.. 
Nr. 490 Mevr. Sj. Vd Meulen,  Gytsjerk.. 
Leden: Indien er wijzigingen optreden in gegevens zoals: Adres, telefoon, 
e-mailadres, bankrekeningnummer (bij machtiging), zou u dit dan ons 
willen doorgeven. Zo blijft ons ledenbestand up to date. Leden, welke de 
vereniging geen machtiging (hebben) geven, graag wel aandacht voor de 
contributie. Wij sturen geen nota’s (kostenbesparing). 
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GROETEN UIT AMERIKA (11) 
 
Kor Postma (  
 
In het elfde deel volgen we de familie Ritske Aukes Sipma en Sipke Aukes 
Sipma. 
 
Ritske Aukes Sipma werd geboren op 1 augustus 1808 te Bornwird als 
zoon van Auke Sipkes Sipma en Yttje Ritskes Reitsma. Hij trouwde in de 
gemeente West-Dongeradeel op 5 mei 1838 met Antje Sjoerds de Vries. 
Antje Sjoerds de Vries was geboren op 10 juni 1810 te Sijbrandahuis (zen) 
en was een dochter van Sjoerd Durks (Dirks) de Vries en Fokeltje Sjierks 
(Sierks) Baarsma.  
Het gezin Sipma wordt gezegend met acht kinderen allen geboren te 
Bornwird.  
Als eerste noemen we Sjoerd Ritskes Sipma geboren op 13 april 1838. Hij 
wordt geboren voor het huwelijk tussen Ritske en Antje in mei 1838 maar 
wordt bij hun huwelijk als wettelijk kind erkend. 
Daarna volgen Ytje Ritskes Sipma geboren op 13 juli 1839, Fokeltje Ritskes 
Sipma geboren op 17 oktober 1840. 
Op 27 juni 1841 overlijdt op de leeftijd van drie jaar en twee maanden de 
oudste zoon Sjoerd Ritskes Sipma te Bornwird. Verdriet wordt over-
schaduwd door geluk want op 6 augustus 1842 wordt er wederom een 
zoontje geboren die de naam Sjoerd Richard zal dragen. Daarna worden in 
Bornwird nog geboren Auke Ritskes Sipma op 24 november 1843, Hiltje 
Ritskes Sipma geboren op 12 april 1846, Sipke Ritskes Sipma geboren op 16 
augustus 1849 en Ritske Ritskes Sipma geboren op 18 februari 1853. 
Ritske Aukes Sipma was gardenier en boerenknecht van beroep. Wat de 
oorzaak is geweest weten we niet zeker maar ook het gezin Ritske Aukes 
Sipma verlaat Friesland. Het vertrek in 1847 van broer Sjoerd Aukes Sipma 
en zuster Hiltje Aukes Sipma kan hier wel degelijk een grote rol bij hebben 
gespeeld. De vele brieven die over en weer werden geschreven zullen hier 
ongetwijfeld toe bij hebben gedragen. In de vele passagierslijsten is helaas 
de exacte vertrekdatum niet gevonden wanneer het gezin Ritske Aukes 
Sipma met vrouw en 7 kinderen uit Friesland zijn vertrokken. Aangenomen 
mag worden dat het jaar van vertrek tussen 1853 en 1855 ligt. 
Ook zij gaan net als de eerder genoemde familieleden naar het plaatsje 
Pella, Marion County, in de staat Iowa. In Pella wordt het gezin nog eens 
gezegend met de geboorte van een dochter. Zij wordt geboren op 23 januari 
1856 en krijgt de naam Aukje. 
En hoe gaat het verder met dit jonge gezin. 
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We weten dat ze niet blijven vertoeven in Pella, Marion County, maar dat 
ook zij vertrekken richting Orange City, Sioux County alwaar een tweede 
nederzetting was gesticht. Hier was ook Ritske Aukes Sipma zijn broer 
Sjoerd Aukes Sipma met zijn gezin naar toe vertrokken. 
Op 17 augustus 1882 overlijdt Antje Sjoerds de Vries in Orange City, Sioux 
County, Iowa en op 20 februari 1897 overlijdt Ritske Aukes Sipma 
eveneens te Orange City, Sioux County, in Iowa. Ze worden beiden 
begraven op de West Lawn Cemetery in Orange City, Sioux County, Iowa. 
En hoe gaat het verder met de overgebleven acht kinderen? 
We beginnen met dochter Ytje Ritskes Sipma. 
Ytje wordt later in Amerika Isabelle genoemd en trouwt op 16 januari 1862 
te Knoxville, Marion County, Iowa met Samuel Cope McAdow (McAdoo). 
Samuel Cope McAdow was geboren op 16 oktober 1821 in Jackson, 
Madison County, in de staat Tennessee en was een zoon van Stewart Finley 
McAdow en Harriet Mater. Hij was eerder gehuwd met Mary Abigail Chew 
op 19 september 1847 in Rockville, Parke County, Indiana. Mary Chew was 
geboren op 28 november 1828 in Tennessee en overleed op 27 mei 1857 te 
Pella, Marion County, Iowa. Zij was een dochter van Andrew Chew en 
Harriet Cox. Uit het eerste huwelijk van Samuel Cope McAdow en Mary 
Chew worden zes kinderen geboren. 
Dit waren: Nora, Harriet, Margaret, Laura, Rosella en John. 
Uit het tweede huwelijk van Samuel Cope McAdow en Isabelle Sipma 
worden 11 kinderen geboren. 
Dit zijn in volgorde: Mary Elizabeth, William Calvin, Franklin Pierce, 
Marie, Samuel F, Seymoure (Morrie), Richard, Lilly May, Clyde Raymond, 
David Huber en Anna Belle. 
Op 9 juni 1889 komen drie kinderen door verdrinking in de Des Moines 
rivier om het leven. Dit 
waren Seymoure 
(Morrie), Richard en een 
kind uit het eerste 
huwelijk van Samuel 
Cope McAdow. Samuel 
Cope McAdow overlijdt 
op 01 augustus 1906 en 
zijn tweede vrouw 
Isabelle Sipma overlijdt 
op 7 februari 1931 beiden 
te Runnells, Polk County, 
Iowa. 
Ze worden beiden begraven op de Lowman Cemetery, Runnells, Polk 
County, Iowa. 
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Daarna volgt dochter Fokeltje Ritskes Sipma. 
Fokeltje wordt later in Amerika Florence genoemd en trouwt op 26 oktober 
1860 te Pella, Marion County, Iowa met Jacob Jan Koolbeck. Jacob Jan 
Koolbeck is geboren op 12 januari 
1836 te Delft (Nederland) en komt 
met zijn ouders en nog twee 
kinderen (Aagje en Richard) in 1849 
naar Pella. Ze arriveerden met het 
schip de "Franzilea" vanuit de 
haven in Rotterdam naar New York. 
De religieuze vrijheid was hun 
grootste reden om te emigreren. 
Jacob Jan Koolbeck is een zoon van 
Jan Jacobs Koolbeck en Aagje 
(Aagie) van der Gaauw. 
Het echtpaar Jacob Jan (John) 
Koolbeck en Florence Sipma laat 
acht kinderen na. 
Dit zijn in volgorde: Aagje (Aggie), 
Richard, John J, Annie, Ilina 
(Dena), Heltje (Lillian), Jacob Jan 
en Florence. Jacob Jan Koolbeck had             Jacob Jan Koolbeck 
een goed renderend boerenbedrijf.  
Op 8 maart 1908 overlijdt Jacob Jan Koolbeck te Hospers, Sioux County, 
Iowa. Op 16 februari 1919 overlijdt Florence Sipma Koolbeck eveneens te 
Hospers, Sioux County, Iowa. Ze worden beiden begraven op de Hospers 
Presbyterian Memorial Cemetery, te Hospers, Sioux County, in de staat 
Iowa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Hierna komt Sjoerd Richard Sipma. Sjoerd Richard Sipma trouwt op 21 
april 1873 in Orange City, Sioux County, Iowa met Mary (Maria) M. 
Verheul. Mary (Maria) M. Verheul was geboren op 26 juli 1856 te Pella, 
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Marion County, Iowa en was een dochter van Martin Krijn Verheul en Jane 
Kloosterman. Martin Krijn Verheul kwam met zijn gezin in 1847 naar 
Amerika vanuit Cherbourg in Frankrijk op het schip de "Philadelphia". 
Sjoerd Richard diende in het 
33ste Regiment, Volunteer 
Infantry, Company G, 
Residence Pella. Voordat 
Sjoerd Richard de vereiste 
leeftijd had bereikt diende hij 
reeds bij het leger. Zijn vader 
had hiervoor getekend en 
toestemming verleend. Hij 
diende drie jaar tot het einde 
van de oorlog was bereikt. 
Volgens de papieren van het 
leger had Sjoerd Richard 
blauwe ogen en licht blond 
haar. Het plichtsbesef aan zijn 
nieuwe vaderland was groot 
en iets waar hij trots op was. 
Hij kwam op verschillende 
plaatsen in het Zuiden zoals 
Little Rock en New Orleans. 
Meestal ging men in die tijd te 
voet. Tijdens deze periode is 
hij diverse keren gewond 
geraakt.                         Sjoerd Richard Sipma en Mary Maria (M) Verheul 
 
Na zijn militaire carrière eiste hij een schadevergoeding van de regering. 
Zijn geweer is bewaard gebleven in de bibliotheek van Alton waar hij een 
gerespecteerd lid van was. Van de regering ontving hij na zijn dienstplicht 
een eigen stukje grond alwaar hij een gezin stichtte. Hier startte Sjoerd 
Richard Sipma een boeren-
bedrijf. 
In 1879 vertrok hij naar 
Alton, Sioux County, om zich 
daar verder te ontplooien. Het 
gezin laat acht kinderen na: 
Richard, Jennie (Jane), 
Martin, Anna (Annie), 
Johanna (Hannah), Flora, 
Sipke (Sip) en Mabel. 
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Mary, Sjoerds echtgenoot, was een uitstekende accordeonist die geregeld 
van haar liet horen tijdens diverse picknicken en kampvuren. Sjoerd 
Richard Sipma kerkte in het begin bij de Reformed Church te Newkirk. 
Vele jaren later sloot hij zich aan bij de Reformed Church in Alton. 
Sjoerd Richard Sipma overleed op 28 oktober 1932 in Alton, Sioux County, 
in Iowa op de hoge leeftijd van 90 jaar. Zijn vrouw Mary (Maria) M. 
Verheul overleed enige jaren later op 11 mei 1948 in het Grossman Hospital 
te Orange City, 
Sioux County, in 
Iowa. Ze liggen 
beiden begraven op 
de Veteran Nassau 
Township Cemetery 
in Alton, Sioux 
County, in de staat 
Iowa. Op zijn 90ste 
verjaardag droeg 
zijn dochter Jennie 
het volgende ge-
dicht op aan haar 
vader. Dit willen we 
de lezer niet ont-
houden hoewel ik 
het in het Engels 
heb laten staan. De 
betekenis staat op 
zich zelf en doet 
alle eer aan haar 
geliefde vader. 
Gezin Sjoerd Richard Sipma 
Achterste rij v.l.n.r. Flora, Jennie, Martin, Richard, Johanna en Anna 
Voorste rij v.l.n.r. Sipke, moeder Mary, vader Sjoerd en Mabel 
 
"To my distinguished father,  Who is a Civil war vet; 
He has seen ninety summers, And we´re glad he´s with us yet, 
Although he is not as robust As he once used to be, 
He still can step her off,  Like one of Twenty-three. 
 
His children eigth in number, Five daughters and three sons, 
All wish him happy birthday And many more to come! 
And even tho we´re scattered And thousand miles apart, 
This day of days reminds us That we´re closer to your heart. 
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And as we journey onward,  Let´s all have this in view; 
To follow in Dad´s footsteps  And may we prove as true; 
Fot the God of all creation,  Who is always at our side, 
May He ever guide and keep us, And we in His love abide." 
 

De volgende is Auke Ritskes Sipma. 
Over hem zijn we weinig tot niets te weten gekomen. Alle informatie uit 
Amerika leidde tot nul. Alleen weten we dat Auke ook wel Ollie werd 
genoemd. Of hij is gehuwd en wanneer hij is overleden is ons niet bekend. 
Na Auke Ritskes Sipma vervolgen we onze reeks kinderen met Hiltje (Lilly)  
Ritskes Sipma. Hiltje Ritskes Sipma trouwt op 23 maart 1874 in Sioux 
County in het huis van haar zwager Jacob Koolbeck met Johannes van der 
Haak (waarschijnlijk is dit in Hospers). Johannes van der Haak was 
geboren te Oudwoude, in de gemeente Kollumerland, op 18 januari 1839.  

Gezin Johannes van der Haak en zes kinderen 
 

Johannes van der Haak was een zoon van Temme van der Haak en 
Johanna Maria Hiekamp (Heikamp). Het gezin Johannes van der Haak 
wordt gezegend met zeven kinderen. Dit zijn achtereenvolgens: Hiltje,  
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Antje, Elizabeth, Lawrence, Johanna Maria, Ritske (Richard) en Johannes 
(John). 
Johannes van der Haak overlijdt in 1917 
en zijn vrouw Hiltje (Lilly) Ritskes Sipma 
overlijdt in 1931. Ze liggen beiden 
begraven op de West Lawn Cemetery, 
Orange City, Sioux County, in de staat 
Iowa.  
In diverse Amerikaanse bronnen wordt 
gesproken over een unknown child 
geboren in 1848. Wat hiervan waar is, is 
tot op heden niet achterhaald. Ook 
spreekt men van een kind van Ritske 
Aukes Sipma en Antje Sjoerds de Vries dat 
onderweg naar Amerika in 1853 moet zijn 
overleden. Ook dit verhaal of mythe is niet 
terug te vinden in de boeken of 
passagierslijsten. 
Hierna volgen twee kinderen waar van we 
wel de naam enz. weten maar over wat er van hun terecht is gekomen blijft 
ook voor mij een raadsel. 
Van zoon Sipke Ritskes Sipma is slechts bekend dat hij overleden is in 
1870 in Iowa. Of hij gehuwd was en kinderen had is niet bekend. 
Van zoon Ritske Ritskes Sipma ook wel Richard genoemd is ook mij 
verder niks bekend. Hij kan best het bedoelde kind zijn wat tijdens de 
overtocht is overleden, maar dit kunnen we niet met zekerheid zeggen.  
Als laatste in de rij noemden we dochter Aukje Ritskes Sipma, beter 
bekend onder de naam Ollie. Waarschijnlijk is de eerder genoemde broer 
Auke, die ook Ollie werd genoemd, op jonge leeftijd overleden zodat 
dochter Aukje Ritskes Sipma ook deze roep- of bijnaam kreeg. 
Zij trouwt op 25 februari 1874 te Pella, Marion County, Iowa met Jan 
Eelkes Sterkenburg. In latere versies komt ook de naam Starkenburg voor. 
Jan Eelkes Sterkenburg was geboren op 14 januari 1838 te Oudwoude, 
gemeente Kollumerland, en was een zoon van Eelke Sybes Sterkenburg en 
Riemke Wessels Rosendal. Jan Eelkes Sterkenburg verliet het Groningse 
Marum in 1869 als landbouwer op zoek naar geluk of een beter bestaan in 
Amerika. Het gezin Sterkenburg wordt gezegend met 11 kinderen, ook 
noemen diverse bronnen acht kinderen. 
De volgende 11 kinderen worden geboren: Ouke, Reimke, Wessel, Richard, 
Eelke, Sipke, Sjoerd, Annie, Siebe, Jan en Maaike. 
Uit andere bron die acht kinderen aangeeft worden de volgende namen 
genoemd: Richard, Eli Ed, Sipke, Sjoerd Stewart, Wesley, Annie, Minnie en 
Ather. 
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Jan Eelkes Sterkenburg overlijdt op 16 april 1928 in Orange City, Sioux 
County, Iowa. Aukje (Ollie) Ritskes Sipma overlijdt op 09 november 1935 
eveneens te Orange City, Sioux County, Iowa. Ze worden beiden begraven 
op de West Lawn Cemetery in Orange City, Sioux County,in de staat Iowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ook komen we in dit deel even op Sipke Aukes Sipma. 
Sipke Aukes Sipma was een oudere broer van Hiltje Aukes Sipma uit deel 3, 
Sjoerd Aukes Sipma uit deel 7 en van Ritske Aukes Sipma uit ditzelfde deel. 
Hij werd eveneens geboren te Bornwird en wel op 16 augustus 1798. Hij 
was de oudste zoon van Auke Sipkes Sipma en Yttje Ritskes Reitsma. Naast 
de vier kinderen die emigreerden naar de Verenigde Staten van Amerika 
hadden Auke Sipkes Sipma en Yttje Ritskes Reitsma nog drie dochters die 
Friesland trouw bleven. Dit waren de dochters Grietje Aukes Sipma, Jeltje 
Aukes Sipma en IJtje Aukes Sipma.  
Mede door de vele brieven die over en weer zijn geschreven moet hij op 
latere leeftijd hebben besloten om ook naar zijn familie in Amerika te 
vertrekken. De positieve berichten uit de States hebben de "oude" man 
zeker doen zwichten. Familiehereniging was ook voor velen een reden om 
te emigreren. Mede doordat ook zijn ouders reeds waren overleden en hij 
alleen maar rekening hoefde te houden met zichzelf, was het voor hem niet 
zo moeilijk om de keuze ook naar Amerika te vertrekken te maken. Op 70 
jarige leeftijd vertrekt Sipke Aukes Sipma in 1867 naar Amerika. Hij was 
ongehuwd. 
Het belooft geen voorspoedige reis voor hem te worden. De naam van het 
schip, waarmee Sipke Aukes Sipma de overtocht maakte, is tot op het 
heden niet achterhaald. Volgens het boek Landverhuizers overlijdt Sipke 
Aukes Sipma tijdens de overtocht. Waaraan hij is overleden is ons niet 
bekend. Tuberculose of te weinig weerstand is waarschijnlijk de oorzaak 
geweest. Hij zal Pella, zijn toekomstige woonplaats in Iowa en zijn familie 
in Amerika niet zien en zal naar alle waarschijnlijk in zee zijn begraven. Dit 
is alles wat er over Sipke Aukes Sipma bekend is. 
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Vermeldenswaardig zijn de volgende beide berichten: 
Jennie Sipma, dochter van Sjoerd Richard Sipma en Mary M. Verheul 
wordt geboren op 13 mei 1876 in Alton, Sioux County, in Iowa. Jennie 
Sipma overlijdt op 8 juli 1979 in Orange City, Sioux County, in Iowa. Jennie 
Sipma was op 12 november 1895 in het huwelijk getreden met John 
William Stronks. John William Stronks was geboren op 10 januari 1857 in 
de staat Minnesota en overleed op 25 mei 1941 in Alton, Sioux County, 
Iowa. Jennie Sipma bereikte hiermee de uitzonderlijke hoge leeftijd van 
103 jaar en 55 dagen. Ze worden beide begraven op de Nassau Township 
Cemetery, in Alton, Sioux County, in de staat Iowa. Hiermee is Jennie 
Sipma ook de oudste persoon uit de serie Groeten uit Amerika geworden. 
Ook is het nog interessant te weten dat Auke Aukes Viersen, zoon van 
Auke Heerkes Viersen en Hendrika Flootman Roelofsz (deel 3) trouwt met 
Mary Elizabeth McAdow, dochter van Samuel Cope McAdow en Isabelle 
(Ytje) Sipma op 21 februari 1889 in Lake Prairie Township, Marion County, 
in de staat Iowa. Auke Aukes Viersen was geboren op 28 december 1860 in 
Lake Prairie Township, Marion County, Iowa en overleed op 12 november 
1951 in Okmulgee, Okmulgee County, in de staat Oklahoma. 
Mary Elizabeth McAdow was geboren op 13 november 1862 eveneens in 
Lake Prairie Township, Marion County, Iowa en overleed op 15 maart 1950 
eveneens in Okmulgee, 
Okmulgee County, in de 
staat Oklahoma.  
Ze worden beiden begra-
ven op de Okmulgee 
Cemetery in Okmulgee, 
Okmulgee County, in de 
staat Oklahoma. Het 
Friese bloed kruipt zelfs 
in Amerika weer naar 
elkaar toe. 
 
Heeft u naar aanleiding van dit verhaal aanvullingen of verbeteringen dan 
hoor ik dat graag. 
 
Mede dank zij de medewerking van onderstaande personen is dit artikel tot 
stand gekomen. Hans van der Woude en Albert Geurink (NED), Wilma 
Vande Berg, Rob Rinde, Marvin Knock en Linda Ziemann (allen USA). 
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KWARTIERSTAAT  
LUTSKE AUKES VANDER PLOEG [1879-1958] 
 
Freerk Hans Blom (  
 
Generatie 1 
1 Lutske van der Ploeg arbeidster en 
winkelierse in kruidenierswaren en 
manufacturen in de Nieuwbuurt te Ternaard, 
geboren 13.11.1879 in de Visbuurt onder 
Ternaard en overleden 28.12.1958 te Oude-
bildtzijl. Lutske trouwde op 25.5.1901 te 
Ternaard [Wd] met 
Freerk Abes de Beer arbeider en gardenier, 
geboren 3.8.1875 te Ternaard en aldaar 
overleden 13.6.1926 zoon van Abe de Beer en 
Sietske Bergmans arbeiders te Ternaard. Uit 
dit huwelijk geboren te Ternaard: 
Elisabeth geb. 12.1.1902 overl. 3.10.1985 in het 
Bildt trouwde in 1927 met Rendert Post uit  
Oudebildtzijl. 
Sijtske     geb. 
26.7.1904 overl. 
13.4.2002 te 
Dokkum trouwde in 
1929 te Wed. met 
Hans Blom uit 
Oostrum.  
 
 
 
Kruidenierswinkel 
in de Nieuwbuurt te 
Ternaard 
 
Generatie 2  
2 Auke Lieuwes van der Ploeg boerenknecht, geboren 18.6.1844 te 
Sybrandahuis en overleden 7.9.1889 in de Visbuurt onder Ternaard 
trouwde 20.5.1870 te Ternaard [Wd] met 
3 Elisabeth Jans Gulmans dienstmeid en winkelierse, geboren 
17.10.1844 te Ternaard en aldaar overleden op 19.10.1899. Auke en  
 

 

218 
 
 



Elisabeth verkeerden in behoeftige omstandigheden en waren niet in staat 
de kosten verbonden aan het voltrekken van een wettig huwelijk te betalen 
aldus het certificaat van onvermogen op 17 April 1870 afgegeven door de 
burgemeester van Westdongeradeel. Uit dit huwelijk geboren : 
Jan geb. 11.2.1872 en overl. 26.2.1889 Ternaard arbeider ongehuwd  
Baukje geb. 4.4.1874 en overl.30.7.1929 te Wd.trouwde in 1900 aldaar 

met Klaas Wiersma  
Renske geb. 12.3.1876 en overl. 1.3.1927 te Wd. trouwde in 1899 aldaar  

met Jan Heerts de Vries    
Lieuwe geb. 6.5.1878 en overl. 5.4.1956 te Leeuwarden trouwde in 1904  

te Wd. met Jetske Dijk  
Lutske geb. 13.11.1879 zie 1 
Menke geb. 27.6.1883 en overl.17.6.1923 Ternaard [Wd] ongeh. Morra  
Wijpkje geb. 9.3.1887 en overl. 22.6.1962 te Wd.trouwde in 1910 aldaar  

met Hartman Oeges Bergmans   
 
Generatie 3 
4 Lieuwe Freerks van der Ploeg dagloner en olieslagersknecht, 
geboren 28.11.1812 in de mairie Dantumawoude en overleden 3.1.1855 te 
Sybrandahuis trouwde 8.5.1836 in Dantumadeel met 
5 Baukjen Foppes van der Ploeg dienstmeid, geb. de 6e van de 
Wintermaand 1809 in Hantumeruitburen en overleden 17.1.1861 te 
Betterwird. Uit dit huwelijk geboren: 
Kornelis  geb. 26.7.1837 te Sybrandahuis  overl. 18.3.1876 te Wd. trouwde 

in 1862 te Dan. met Froukje Cahais 
Foppe geb. 14.9.1839 te Sybrandahuis trouwde in 1865 te Achtkarspelen 

met Pietje van der Ploeg  
Freerk geb. 16.5.1842 Sybrandahuis overl. 7.2.1862 ongeh. oud 19 jaar 
Auke geb. 18.6.1844 te Sybrandahuis zie 2 
Johannes geb. 9.3.1849 te Betterwird overl. 29.2.1912 in Wd.trouwde 1875  

aldaar met Ymkje H. Bergmans 
Minke geb. 9.7.1853 te Sybrandahuis en overl.na 1894 
6 Jan Berends Gulmans boerenknecht, geboren 26.3.1819 in de 
Visbuurt onder Ternaard en aldaar overleden 8.8.1896 trouwde 18.5.1844 
in Westdongeradeel met 
7 Renske Dijkstra geboren 13.2.1822 te Ternaard en aldaar overleden 
28.01.1894. Uit dit huwelijk geboren te Ternaard: 
Elisabeth geb.17.10.1844 zie 3 
Lutske geb. 14.9.1846 en overl. 10.6.1903 te Wd.trouwde aldaar in 1874 

met Jan Hendriks de Haan 
Berend geb. 7.11.1848 en overl. 10.2.1926  te Wd.trouwde aldaar in 1876 

met Trijntje Renes Kamstra 
 
 

219 
 
 



Wypkje geb. 16.2.1851 en overl. 13.2.1918  te Wd.trouwde aldaar in 1872  
 met Jan Klazes Wiersma 
Lieuwkje geb. 11.10.1853 en overl. 19.12.1917  te Od. trouwde te Wd. in  

1875  met Pieter Hendriks de Haan 
Jacob geb. 26.10.1856 en overl. 27.10.1939 te Wd.trouwde aldaar in  

1880 met Riemke Hendriks de Haan 
Trijntje geb. 4.10.1860 en overl. 23.6.1944te Wd. trouwde 17.5.1884 te Wd.  

met Dirk Siegers van der Weide 
Menke geb. 1.10.1865 en overl. 30.12.1944 te Wd. trouwde 20.5.1893 te  

Wd. met Gerben Ruurds van der Weg 
Sijke geb. 13.1.1869 en overl. 9.8.1911 te Od trouwde 22.5.1897 te Wd.  

met Waling Gooitzens Meulenaar  
 
Generatie 4 
8 Freerk Lieuwes schipper en dagloner nam in 1811 van der Ploeg aan 
als familienaam. Volgens de akte van bekendheid van 27 Febr. 1812 
opgemaakt door Jetse van Sminia Vrederechter van het Kanton Bergum 
verklaarden getuigen dat Freerk Lieuwes werd geboren in de maand 
November van het jaar 1786 te Murmerwoude. Hij stond niet in enig 
register ingeschreven omdat hij niet was gedoopt. Freerk overleed 3.3.1841 
te Janum en trouwde 29.2.1812 in de mairie Veenwouden met 
9 Aantje Johannes [van der Werf] dienstmeid, geboren 22.12.1793 te 
Oudwoude en overleden 29.10.1822 onder Rinsumageest. Uit dit huwelijk:  
Lieuwe geb. 28.11.1812 in de mairie Dantumawoude zie 4 
Johannes geb. 21.3.1815 in de Mairie Rinsumageest en overl.13.7.1840 in 

Dantumadeel  ongehuwd 25 jaar  
Kornelis geb. 21.10.1817 onder Rinsumageest en overl. 20.5.1837 in  

Dantumadeel ongehuwd 20 jaar  
Rinske geb. 25.3.1820 Rinsumageest overl. 21.3.1838 in Dan, ongeh. 18 jr 
Antje geb. 17.10.1822 Rinsumageest, overl. 14.2.1857 in Kollumerland 

trouwde  in 1847 in  Dantumadeel met Johannes Jans Ludema 
10 Foppe Sapes arbeider en snikjager nam in 1811 van der Ploeg als 
familienaam, geboren 23.8.1773 te [Ooster]nijkerk en overleden 3.11.1848 
te Aalsum trouwde 17.5.1807 te Hantum Herv.Gemeente met  
11 Minke Aukes [Talsma ook Tolsma] geboren 16.6.1785 te Stiens en 
overleden 08.08.1837 te Aalsum. Uit dit huwelijk geboren: 
Trijntje geb. 21.6.1808 te Hantumeruitburen 
Baukjen geb. 6.12.1809 te Hantumeruitburen zie 5 
Antje geb. 4.4.1812 te Wd en overl. 8.6.1900 te Od.trouwde in1836 te 
Dokkum met Jan Philip Croon 
Auke geb. 24.3.1815 te Od.en aldaar overl. 4.5.1867  trouwde in 1843 te 
Dan. met Maaike Durks Terpstra 
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Sape geb. 20.4.1819 te Od. 
Menke geb. 13.7.1822 te Lichtaard en overl. 10.4.1886 te Leeuwarden 

trouwde in 1860 te Barradeel met Cornelis Doekes van Egten 
12 Beernt [Berend] Jans Gulmans gardenier, geb. 20.6.1792 Ternaard 
en ald. overleden 24.9.1873 trouwde 14.12.1815 in de mairie Ternaard met 
13 Elisabeth[Lysbert] Lieuwes van der Kooy geboren ca. 1791 te 
Bornwerd en overleden 6.7.1831 Ternaard. Volgens de akte van bekendheid 
opgemaakt 18 Nov. 1815 door Albertus van Harinxma thoe Slooten 
Vrederechter in het Kanton Holwerd verklaarden getuigen eenstemmig 
voor zuivere waarheid dat Lysbert van der Kooy woonachtig in de Visbuurt 
werd geboren te Bornwird en de ouderdom van ongeveer 24 jaar had 
bereikt maar dat de juiste dag van geboorte niet precies was vast te stellen 
omdat ze van Doopsgezinde afkomst was en niet stond ingeschreven in een 
publiek geboorteregister. Uit dit huwelijk geboren: 
Lieuwe Geurmans geb. 4.12.1816 te Wd. overl. 12.3.1849 te Wd.trouwde 
aldaar  in 1844 met Wilhelmina Jans Wierenga 
Jan Gulmans geb. 26.3.1819 te Wd. zie 6 
Trijntje Gulmans geb. 27.5.1821 te Wd.overl.30.8.1822  aldaar oud 1 jaar 
Jacob Geulmans geb. 18.4.1825 te Wd. overl.11.6.1869 te Wd. trouwde 

aldaar in 1851 met Gerritje Harkes Cupery [i] 
Trijntje Geulmans geb. 12.9.1827 te Wd. overl. 28.1.1907 te Wd. trouwde 

aldaar in 1851 met Jacob Siebes Visser        
Gatse Geulmans geb. 20.6.1831 te Wd.overl. 22.6.1831 te Wd. oud 3 dagen 
14 NN 
15 Lutske Jans Dijkstra [Dijkema] arb., geb. 14.1.1794 Ternaard en 
ald. overl. 1.11.1856. Ongeh. moeder v: Renske geb. 13.2.1822 Ternaard (7) 
 
Generatie5 
16 Lieuwe Ruurds  zoon van Ruurd Klazes en Sepke Jelkes in tijden 
echtelieden te Akkerwoude, Lieuwe trouwde 29.5.1774 te Murmerwoude 
Herv.Gemeente met 
17 Antie Cornelis van Oostrum, Lieuwe en Antie overleden beide voor 
1812 volgens de akte van bekendheid opgemaakt op 27 Febr. 1812 door de  
Jetze van Sminia Vrederechter in het Kanton Bergum. Uit dit huwelijk 
geborente Murmerwoude: 
Ruurd geb. ca.1777 overl. 23.2.1843 te Dan. trouwde in 1798 te Driesum 

met Gertje Jans 
Klaas geb. ca.1783  overl. 25.2.1835  te Dan. trouwde in 1812 in de mairie 

Veenwouden met Aukje Ybles Schuering 
Sepke  geb. ca. 1785 overl. 5.3.1825 te Dan. trouwde in 1806 te Dantuma- 

woude met Alle Rommerts[Dijk]  
Freerk geb. 11.1787 zie 8 
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Ymkje geb. ca. 1791 overl. 7.1.1848 te Dan.t rouwde 1810 Dantumawoude  
met Jan Foekes [Hoving] 

18 Johannes Hendriks boer nam in 1811 van der Werf aan als 
familienaam, geb. 26.1.1768 te Westernijkerk en overl. 5.1.1856 in 
Kollumerland  trouwde ca.1790 met 
19 Rinske Luitjes gedoopt 16.4.1769 te Oudwoude en aldaar overl. 
24.3.1810. Uit dit huwelijk geboren te Oudwoude : 
Trijntje  geb. 6.2.1791   
Aantje  geb. 22.12.1793   zie 9 
Wijtske  geb. 19.10.1796  
Hendrikje  geb. 8.9.1799 
Gryttje  geb. 19.10.1802 
Lutske  geb. 8.10.1806 
Luitjen  geb. 26.1.1809 
20 Sape Foppes werkman nam in 1811 van der Ploeg als familienaam, 
geboren ca.1745 te Nes[Wd.] en overleden 8.5.1815 te[Ooster]nijkerk 
[onder]trouwde 22.4.1769 te Nes [Wd.] Herv. Gemeente met 
21 Baukje Bokkes uit Oostrum overleden voor 1815. Uit dit huwelijk 
geboren te [Ooster]nijkerk: 
Antje  geb. 0.0.1770    
Joost  geb. 3.7.1780 [aantekening dopeling is overleden] 
Foppe  geb. 23.8.1773 zie 10   
Bokke  geb. 9.11.1776    
Joostje  geb. 29.12.1782 
Klaas  geb. 2.5.1788 
22 Auke Wijnsens uit Lichtaard overleden omstreeks 1789 trouwde 
29.5.1774 te Reitsum Herv. Gemeente met 
23 Trijntie Abes geboren te Stiens en aldaar gedoopt 18.1.1756, dochter 
van Abe Abes en niet genoemde moeder, en overl.23.2.1820 te Aalsum. Uit 
dit huwelijk geboren te Stiens: 
Martjen  geb. 15.5.1775    
Abe  geb. 19.7.1776    
Matje  geb. 30.10.1777    
Kunske  geb. 18.4.1779    
Kunskie geb. 17.4.1780 
Auke  geb. 3.12.1789  [aantekening vader overleden] 
Martje  geb. 4.5.1783 
Minke  geb. 16.6.1785   zie 11 
Klaas  geb. 24.6.1788 
24 Jan Beernts mr. linnenwever nam in 1811 Gulmans als familienaam, 
geboren ca.1741 te Benthem[Dld] en overleden 7.5.1815 te Ternaard 
trouwde 30.6.1776 te Surhuizum Herv.Gemeente met  
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25 Trijntie Jacobs geboren te Surhuizum. Uit dit huwelijk geboren: 
Jacob geb. 14.10.1779 overl. 14.4.1815 te Wd. mairie Ternaard 
Grietje geb. 1.8.1783 
Aaltje geb. 1.4.1788 overl. 12.6.1815 in de mairie Ternaard  trouwde in 

1813 met Bokke Kornelis Miedema 
Beernt geb. 20.6.1792  zie 12 
26 Lieuwe Pieters gardenier, nam in 1811 van der Kooy aan als 
familienaam, overleden vóór 1815 trouwde 19.5.1782 te Ternaard Herv. 
Gemeente met 
27 Trijntie Wiegers gedoopt 15.10.1764 te Hantum en overleden 18.2 
1815 te Ternaard dochter van Wieger Baukes en Ymkje Douwes.  
Vermoedelijk uit dit huwelijk geboren: 
Pieter Lieuwes van der Kooi geb. ca.1783 te Wd. en aldaar overl. 8.8.1859  
 trouwde aldaar  1816 met  Gaatske Lammerts Brantsma 
Ymkje Lieuwes van der Kooi geb. ca.1783 te Wd. en overl. 2.12.1853 te Dan.  
 trouwde in 1825 aldaar met Gerrit Sydses Jansma 
Wieger van der Kooy geb. 21.1.1791 te Wd. en overl. 11.11.1834 te Dan.  
 trouwde in 1817 te Wd. met Baukje Douwes Schregardus 
Elisabeth Lieuwes van der Kooy geb. ca.1792 te Bornwerd volgens akte van  
 bekendheid zie 13 
Wytse Lieuwes van der Kooy  geb. 10.6.1796 te Wd. en overl. 20.12.1878 te  
 Zuidhorn trouwde in 1819  te Dan. met  Grijtje Schaafsma 
Douwe Lieuwes van der Kooi geb. ca.1798 te Wd. en overl. 22.5.1880 te  
 Driesum trouwde in 1835 te Dan. met Antje Roelofs Dantuma 
Lieukje Lieuwes van der Kooy geb. ca.1800 te Wd. en aldaar overl. 2.6.1861  
 trouwde in 1819 te Wd. met  Albert Pieters Ploegsma   
28 NN 
29 NN 
30 Jan Klases van Ternaard overleden voor 1837 trouwde 19.5.1793 te 
Ternaard Herv. Gemeente met 
31 Wijpkjen Klases arbeidster, geboren ca.1766 te Janum en overleden 
18.6.1837 te Ternaard dochter van Klaas Reinders en Menke Baukes. Uit 
dit huwelijk geboren te Ternaard:      
Lutske geb. 14.1.1794   zie 15 Syke geb. 2.12.1799 
Klaas geb. 15.12.1795  Pieter geb. 19.10.1802 
Minke geb. 15.11.1797  Pieter geb. 4.2.1807 
          
Bronnen 
-Tresoar en Streekarchivariaat NO Friesland 
-van der Kooi uit Ternaard door Andre Kaneman Almere  [internet] 
- familiepapieren 
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MIJN FAVORIETE VOOROUDER 
 
Anna Fockesdr. Grottinga 
 
Mattie Bruining-Hoeksma (  
 
In het nieuwsblad van Noord-Oost Friesland (26-10-
1984) lezen we: “In juni 1973, toen de grafdelver 
Tjerk B. Helder op het kerkhof bij Buweklooster 
bezig was een graf te maken, vond hij een oude zerk 
uit 1598 . Het opschrift is: ‘A° 1598 de 25 ianeuarijs 
stierf die Eerbare en doechtsame Anna Folcke dr. 
Grottiga, huisvrou va Siurdt itsma’. 
Er komen twee wapens op de steen voor, die beiden 
aan een tak hangen. Mogelijk hebben de Itsma’s hier 
land in eigendom gehad, dat oorspronkelijk in bezit 
was van het Buweklooster. Op het stemkohier van Harkema-Opeinde van 
1698 komt een zekere Pop Fockes ( of Pooge Focks) Itsma, eigenaar van de 
stemdragende plaats nr. 95. Volgens dit kohier van 1718 is het dan nog zijn 
eigendom, maar wordt de naam als “IJtsma”vermeld. De bijzondere steen 

werd, nadat ook het 
Fries Museum po-
gingen had gedaan 
om de zerk in bezit 
te krijgen, ingemet-
seld in een zijmuur 
in het baarhuisje op 
het kerkhof.” 
Over de families 
Grottinga en Itsma 
wil ik wat meer 
vertellen, omdat het 
mijn voorouders 
zijn. 
 
 

 
In het boek ”De Tjoelkers van de Tsjoele” (blz. 89) en in “Feanster Flucht 
1576-1976 “(blz. 8), lezen we dat de vader van Anna, Folcke Groetinga, in 
1548 een conflict heeft met de abt van het klooster van Gerkesklooster over 
een stuk veengrond. Er kwam een rechtszaak van voor het Hof te  
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Leeuwarden. Een getuige werd opgeroepen, het was Thyer Heeckema, te 
Surhuizum woonachtig, “oudt wel 80 jaren zoe hy zeyde”. Deze wist zich 
nog te herinneren en zelf gezien te hebben, dat Deege Groetinga, de vader 
van Folcke, meer dan veertig jaar te voren “opt feen gelegen omtrent 
Suyhuysum byder schoele heeft doen graeve ende die turff doen wech voere 
zonder oppositie van yemandt”. Omdat hij er turf stak en wegvoerde 
zonder dat iemand er iets van zei, kon men aannemen dat het zijn 
eigendom was. Met andere woorden, dat stuk veen behoorde dus niet aan 
de abt. 
De genoemde Deege (Degha) geboren rond 1440, was echter niet de vader 
van Folcke, maar moet z’n grootvader geweest zijn. De vader van Folcke 
was Boate Deages Grottinga. Geboren rond 1466 te Surhuizum. Folcke zelf 
is geboren rond 1495. In 1543 was hij kerkvoogd van de Roomse kerk, toen 
nog de enige officiële kerk. 
Hij trouwt rond 1522 met Auckjen, geboren rond 1498. Ze krijgen meerdere 
kinderen, waaronder rond 1523 eerder genoemde Anna Folckerts 
Graetingha. De naam wordt op verschillende manieren geschreven. Anna 
trouwt in 1543 met Sjoerd Aetses Itsma. Volgens mijn gegevens krijgen ze 
acht kinderen. Eén van hun zonen is Focke Sjoerds Itsma, geboren rond 
1562, overleden voor 1628. Een kleindochter van deze Focke is Doed 
Lieuwes Itsma, zij trouwt in 1656 met Heerke Fockens. De vader van deze 
Heercke is Focke Pouges Harckema 1574-1649. Opmerkelijk is dat hij 
begraven is in de 
kerk van Augusti-
nusga, zijn graf-
zerk ligt er nog. 
De overgroot-
vader van Focke 
Pouges is Pauke 
Azyghen, van hem 
komen we een 
officieel docu-
ment tegen in 
Tresoar, hij en z’n 
vrouw ruilen land 
met het Buwe-
klooster: 
 
 
10 februari 1507 Poeke Azygen en zijn vrouw Reyne dragen over aan het 
convent van Bouwen 2 "wael"op de Gaest van de "toyn" tot aan de Olde 
Wegh bij de molen en de "ley" aldaar over de Nye Wegh tot aan de  
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"wrynghe", waarin zij 2 paardegras behouden, inruil voor 1 1/2 "fael" en 1 
garde land van het klooster in hun "waer", terwijl zij tevens hun moer- en 
zandvenen daaraan grenzend en 2 garden op het Nije Fene aan het convent 
verkopen. Int jaer ons Heeren XV honder ende VII op sunte Scolastica 
dagh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steen van Focke Pouges 
Harckema in de kerk van 
Augustinusga 
 
 
Ik stam via meerdere lijnen af van  
I Anna Folckes Graetingha,*r1523 Surhuizum/Drogeham, † 25-01-
1598 Buweklooster, d.v. Folke Bottes Graetingha, 1543: kerkvoogd en 
landeigenaar en Auckjen X 1543 Drogeham, Sjoerd Aetses Itsma, boer en 
vervener. *r1520 Harkema-Opeinde, † r 1601 Buweklooster, z.v. Aetse 
Itsma, en N.N. boer en landeigenaar, genoemd in 1511,1543,1552 te 
Harkema Opeinde. 
 
II Focke Sjoerds Itsma, boer, *r 1562 Drogeham, † voor 13-10-1628. In 
1601 en 1607 genoemd in de proclamatieboeken van Achtkarspelen 
 

LIJN 1: 
III a Lieuwe Fockes Itsm Boer op eigen state nr. 7 Drogeham (1640), * r 
1595 Drogeham, † voor 27-02-1664 Drogeham X 07-12-1623 Drogeham 
Antje Aelses, * r 1598, † voor 1653 (Lieuwe trouwt op 02-12-1653 met 
Roeltie Luitjens) 
IV a Doed Lieuwes Itsma, * r 1628, † ? X 31-08-1656 Drogeham, 
Heerke Fockens, * r 1623, Welgestelde boer no 27 Drogeham, z.v. Focke 
Pouges ↔ Harckema en Tryn Heerkes 
Va Focke Heerckes, Boer op stem 27 Drogeham, * r 1657 Drogeham, † 
na 1706 Drogeham X 03-02-1682 Drogeham, Riemkjen Aages,* r 1660, † 
na 1706, d.v. Age Pieters en Jets Alberts 
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VI a Heercke Fockes, Huisman (kleine boer) I 19-11-1682 Drogeham, † 
06-01-1762 X 19-01-1716 Drogeham, Trijntje Wietses, I 20-01-1689 
Oostermeer † ?, d.v. Wietse Rienks en Ykje Willems 
VII a Riemkje Heerkes, I 07-03-1717 Drogeham, † 1801 Drogeham X 
26-01-1744 Drogeham, Jan Johannes Kasje, Kastenmaker, kleine boer, 
collector, * 1710 Eestrum, † 1788, z.v. Johannes Jans en Grietje Sjoerds 
VIII a Johannes Jans Kasje, Mr. Timmerman, I 29-11-1744 Twijzel, † 
X 12-07-1772 Drogeham, Lolkje Tjerks, * r 1750, † 12-02-1773 (na geboorte 
dochter) Johannes trouwt 29-05-1774 Aaltje Wybrens 
IX a Loltje Johannes Kasje, boerin * 06-02-1773 Drogeham, † 23-02-
1840 Drogeham X 21-05-1797 Focke Pieters Hoeksma, Dierenarts, boer, lid 
van de grietenij * 03-04-1763 Drogeham, † 05-04-1838 Drogeham, z.v. 
Pytter Nannes en Teetske Jacobs 
X a Pieter Fokkes Hoeksma, Koopman * 19-02-1804 Drogeham, † 02-
04-1866 Eestrum X 30-06-1827 Achtkarsp. Maaike Sakes Rijpma * 20-03-
1807 Drogeham, † 16-09-1851 Eestrum, d.v. Sake Jans Rijpma en Antje 
Hylkes Henstra 
XI a Fokke Pieters Hoeksma, koopman * 22-08-1831 Drogeham † 23-
06-1904 Kooten X 13-05-1871 Geeske Gerlofs Kootstra *06-12-1851 Kooten 
† 23-12-1924 Kooten, d.v. Gerlof Jelles Kootstra en Antje Willems Leegsma 
XII a Jelle Fokkes Hoeksma, Arbeider en veehouder * 08-07-1882 
Kooten, † 18-01-1970 Augustinusga X 18-05-1912 Buitenpost, Baukje 
Louwes de Graaf * 22-03-1887 Buitenpost † 17-11-1966 Drachten, d.v. 
Louw Rinzes de Graaf en Sjoukje Gaeles Stoker 
XIII a Louw Fokkes Hoeksma, Huisschilder, brandweerman * 29-07-
1917 Kooten †25-07-1986 Surhuis-terveen X 28-10-1948 Buitenpost, Aafke 
Postma *19-02-1923, d.v. Ate Haaijes Postma en Gepke Petrus de With 
XIV Martje (Mattie) Hoeksma, Onderwijzeres *20-08-1958 
Surhuisterveen 
 

LIJN 2: 
(zie I, II, III a, IV a, V a en VI a bij lijn 1 en dan hieronder) 
VII b Riemkje Heerkes I 07-03-1717 Drogeham † 1801 Drogeham X 26-
01-1744 Drogeham, Jan Johannes Kasje, Kastenmaker, kleine boer, 
collector * 1710 Eestrum † 1788, z.v. Johannes Jans en Grietje Sjoerds 
VIII b Johannes Jans Kasje (zie VIII a) 
IX b Loltje Johannes Kasje zie IX a X Focke Pieters Hoeksma 
X b Wiebren Fokkes Hoeksma (broer van X a) * 16-10-1809 Drogeham 
† 14-11-1885 Achtkars. X 18-02-1835 Achtkars. Sjoukje Melles Zandstra 
*21-04-1812 Achtkars. † 23-01-1904 Achtkars. d.v. Melle Oedzes Zandstra 
en Hiltje Sjoerds v/d Bij 
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XI b Loltje Wiebrens Hoeksma * 12-01-1837 Drogeham † 11-07-1904 
Achtkars. X 12-05-1860 Tietj.deel, Gaele Sybrens Stoker, Arbeider *03-03-
1833 Oostermeer † 10-01-1879 Tietj.deel, z.v. Sybren Joostes Stoker en 
Lieuwkje Gaeles van der Wal 
XII b Sjoukje Gaeles Stoker * 13-02-1862 Drogeham † 23-03-1939 
Kooten X17-05-1884 Buitenpost, Louw Rinzes de Graaf, Petroleum 
handelaar * 05-04-1858 Twijzel † 17-08-1945 Kooten, z.v. Rinze de Graaf 
en Baukje Louwes Hopperus 
XIII b Baukje Louwes de Graaf * 22-03-1887 Buitenpost † 17-11-1966 
Drachten X Jelle Fokkes Hoeksma, Arbeider en veehouder * 08-07-1882 
Kooten † 18-01-1970 Augustinusga  
XIV b Louw Fokkes Hoeksma Huisschilder, brandweerman * 29-07-
1917 Kooten† 25-07-1986 Surhuisterveen X 28-10-1948 Buitenpost, Aafke 
Postma *19-02-1923, d.v. Ate Haaijes Postma en Gepke Petrus de With 
XV Martje (Mattie) Hoeksma, Onderwijzeres *20-08-1958 
Surhuisterveen 
 

LIJN 3 
(zie I en II en dan hieronder verder) 
III c Folcke Fockes Itsma, Herbergier en Boer * r 1590 Drogeham, † na 
1650 Harkema Opeinde X 1615 Drogeham, Imckjen Wynthies 
IV c Froukje Folkes Ytsma * r 1628 Drogeham † ?, X 9-06-1650 
Drogeham, Bartel Bartels 
V c Melle Gerbens Bartels * r 1655 Drogeham† 1722 Drogeham X 29-
04-1983 Garijp, Wiepkjen Douwes * r 1660 † ?, d.v Douwe Douwes en 
Tjitske Liebbes 
VI c Tietje Melles, I 09-02-1696, † ? X 27-01-1726 Gerben Bouwes * r 
1695 † voor 1774 
VII c Grietje Gerbens, *, †,  X Siebe Klazes 
VIII c Marten Siebes, * 18-09-1756 Zuid Drachten † 31-08-1836 X 15-
05-1785 Oudega, Ayltje Annes * 1763 † 31-12-1829, d.v. Anne Kornelis en 
Aaltje Remmelts 
IX c Siebe Martens van der Bij, arbeider * 25-02-1790 Zuid Drachten † 
19-11-1858 x Antje Harms Harmszoon, Dienstbode * 02-01-1792 Oudega † 
16-05-1853 Opeinde, d.v. Harmen L. Harmensz en Sietske Annes 
X c Marten Siebes van der Bij, Arbeider * 02-12-1833 Rottevalle † 04-
01-1906 Drachten X 16-05-1856 Drachten, Maria Gerhardus van Os, * 23-
06-1826 Opeinde † 09-12-1884 Drachten, d.v. Gerardus Jacobus van Os en 
Jitske Heerkes Kasje 
XI c Aafke Martens van der Bij* 03-08-1860 Rottevalle † 07-04-1930 
Ureterp X 21-12-1881, Haaye Ates Postma, Veehouder * 07-01-1841  
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Rottevalle † 02-12-1925 Ureterp, z.v. Ate Alberts Postma en Jacobjen Hayes 
Bethlehem 
XII c Ate Haaijes Postma, Veehouder * 11-04-1887 Ureterp † 22-12-
1973 Groningen X 06-05-1920 Marum, Gepke Petrus de With * 09-03-
1893 Noordwijk † 14-12-1970 Grootegast, d.v. Petrus Jans de With en 
Martje Jans Brink 
XIII c Aafke Postma, Dienstmeisje * 19-02-1923 Doezum X 28-10-1948 
Buitenpost, Louw Hoeksma Zie XIII a, Huisschilder, brandweerman * 29-
07-1917 Kooten † 25-07-1986 Surhuisterveen, z.v. Jelle Fokkes Hoeksma en 
Baukje Louwes de Graaf 
XIV Martje (Mattie) Hoeksma, Onderwijzeres *20-08-1958 
Surhuisterveen 
 

LIJN 4: 
(zie hierboven voor de eerste zes generaties) 
VII d Riemkje Heerkes, I 07-03-1717 Drogeham † 1801 Drogeham X 26-
01-1744 Drogeham, Jan Johannes Kasje, Kastenmaker, kleine boer, 
collector * 1710 Eestrum † 1788, z.v. Johannes Jans en Grietje Sjoerds 
VIII d Heerke Jans Kasje (broer van VIIIa/b), Landbouwer, ouderling 
*27-01-1752 Drogeham † 01-10-1843 Ureterp X 17-03-1793 Drogeham, 
Marijke Jacobs Kloosterman * 09-03-1771 Harkema O † 11-11-1851 Siegers-
woude, d.v. Jacob Annes Kloosterman en Grietje Baukes 
IX d Jitske Heerkes Kasje * 08-12-1799 N-Drachten † 03-05-1871 
Drachten X 06-06-1827 Sm.land, Gerardus Jacobus van Os, Brederoknecht 
nat. militie * 15-09-1797Leeuwarden † 27-12-1882 Drachten, z.v. Jacobus 
Gerardus van Os en Aafke Siemons Bloem 
X d Maria Gerhardus van Os * 23-06-1826 Opeinde † 09-12-1884 
Drachten X 16-05-1856 Drachten, Marten Siebes van der Bij,Arbeider * 02-
12-1833 Rottevalle † 04-01-1906 Drachten 
XI d Aafke Martens van der Bij * 03-08-1860 Rottevalle † 07-04-1930 
Ureterp X 21-12-1881, Haaye Ates Postma, Veehouder * 07-01-1841 
Rottevalle † 02-12-1925 Ureterp, z.v. Ate Alberts Postma en Jacobjen Hayes 
Bethlehem 
XII d Ate Haaijes Postma, Veehouder * 11-04-1887 Ureterp † 22-12-
1973 Groningen X 06-05-1920 Marum, Gepke Petrus de With * 09-03-
1893 Noordwijk † 14-12-1970 Grootegast, d.v. Petrus Jans de With en 
Martje Jans Brink 
XIII d Aafke Postma, Dienstmeisje * 19-02-1923 Doezum X 28-10-1948 
Buitenpost X Louw Hoeksma Zie XIII a,  
XIV Martje (Mattie) Hoeksma, Onderwijzeres, *20-08-1958 
Surhuisterveen 
 

 
229 

 
 



STRANDINGEN OP ENGELSMANPLAAT,  
EEN ZANDPLAAT TUSSEN AMELAND EN  
SCHIERMONNIKOOG 
 
Paul Hillebrand, Moddergat (  
 
Op Tresoar is een overzicht van Friese landkaarten te raadplegen, 
waaronder een kaperskaart van Schiermonnikoog uit ca 1735. Deze met de 
hand getekende kaart is in vogelvlucht getekend (noord is onder) en bij 
bestudering vallen de vele details op. Met een eenvoudige hand zijn in de 
kaart vier scheepsstrandingen getekend. Als een simpel stripverhaal zijn 
deze weergegeven. 
Een kofschip met gebroken masten is op het buitenrif gestrand en de lading 
spoelt weg richting Noordzee. Ook op de zandplaat Paardemarck is een 
schip vastgelopen en roept de bemanning om hulp. 

 
Op het strand van Schiermonnikoog is het eveneens mis. Op de Heineplaat 
ligt een kofschip op zijn zij. De bevolking van Schiermonnikoog schiet te 
hulp en men is druk doende een aangespoelde drenkeling te reanimeren en 
de lading met enterhaken uit zee te vissen. Een paard en wagen is al 
onderweg om het strandgoed te bergen. Tot in detail is opgetekend wat de 
opvarenden destijds allemaal overkwam. Zo was de situatie niet alleen in 
1735, ook honderd jaar later was het niet veel beter.  
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Ander gedeelte van de kaart. 

 
De tragische schipbreuk van de schoener “Sirene” in 1847 
Beladen met suiker, koffie en peper vaart in december 1847 de Pruisische 
driemastschoener “Sirene” richting Hamburg. Kapitein aan boord is de 
oudere J C J Topf uit Stettin. 
Op 25 december 1847 's morgens rond 9 uur strandt het schip op een 
buitenrif van de Engelsmanplaat. Een beruchte plek waar reeds menig 
schip verging. Het schip maakt al snel water en de bemanning stapt hals 
over kop in twee open sloepen. De kapitein, stuurman, kok en nog vier 
bemanningsleden op een grote, drie matrozen op een kleine sloep. 
IJsschotsen, stromingen en een snijdende oostenwind verhinderen hen de 
wal te bereiken. Na een koude nacht vol onzekerheden wordt de grote sloep 
de volgende dag opgemerkt door Wierumer vissers, die onmiddellijk te voet 
over het bevroren wad bij de sloep proberen te komen. Helaas verhinderen 
open plekken en sleuven in het ijs om de schipbreukelingen te bereiken. 
Daarop wordt een kleine jol van wal gehaald en hiermee lukt het de 
Wierumer vissers om met grote inspanning de zeven man aan wal te 
brengen. Deze 17 vissers waren: 
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Sipke Freerks van den Bosch, 29 jaar 
Willem Jans Dijkstra, 29 jaar 
Einte Jans van der Zee, 28 jaar 
Sipke Jans van der Zee, 26 jaar 
Thomas Tjeerds Hiemstra, 24 jaar 
Tjerk Sapes de Vries, 39 jaar 
Tjerk Pieters Visser, 31 jaar 
Doeke Pieters Visser, 25 jaar 
Lieuwe Sipkes Visser, 40 jaar 
Tjeerd Jelles Hiemstra, 26 jaar 
Jan Atzes Prins, 37 jaar 
Hoite Atzes Prins, 34 jaar 
Pieter Pieters Prins, 20 jaar 
Tjeerd Kornelis Visser, 40 jaar 
Pieter Dirks Hiemstra, 26 jaar 
Thomas Lieuwes Hiemstra, 43 jaar 
Tjeerd Sapes de Vries, 46 jaar 

Een schoener, een snelvarend zeilschip uit de 19e eeuw 
 
Ondanks hun blijdschap over hun redding is er ook het verdriet over de 
oude kapitein en de kok die leden aan bevroren ledematen en de 
onzekerheid over de drie matrozen in de kleine sloep. De vrees, dat zij door  
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stromingen naar open zee zijn gedreven blijkt ongegrond, want op 27 
december worden in de verte op de Engelsmanplaat figuren waargenomen. 
Het zullen de drie jonge mannen zijn, die al twee nachten in de vrieskou 
doorbrachten, zonder enige beschutting en zonder voedsel of warmte. De 
jongste van hen is dan al zo verzwakt, dat de anderen hem moeten 
ondersteunen en met hun lichamen hem enigszins proberen te verwarmen. 
Het bericht van de vermiste matrozen is inmiddels ook in Moddergat 
bekend. Op de avond van 27 december wagen elf man uit dit vissersdorp de 
tocht naar Engelsmanplaat. Vier van hen dragen een kleine jol, om hiermee 
de geulen over te kunnen steken. Met voedsel en materiaal om een vuur te 
maken gaan ze de donkere nacht in. Soms zakt men door het brosse ijs en 
staan dan tot het middel in het ijskoude water. Maar het is ze gelukt! De 
volgende ochtend, 28 december, treffen ze de drie matrozen aan. Totaal 
onderkoeld en de jongste met bevroren handen en voeten, na drie lange 
etmalen de winterkou te hebben doorstaan. 
Na verwarming door een vuur en iets verkwikkends te hebben gedronken, 
wordt de terugtocht ingezet. Maar niet voordat eerst nog even naar het 
wrak van de “Sirene” is gekeken of er later nog lading te bergen valt. Want 
ook het bergen van strandgoed hoort bij het vissersbestaan. 
De terugtocht heeft nog uren geduurd. De jongste matroos moet gedragen 
worden en de twee anderen kunnen alleen met ondersteuning vooruit. 
Maar 's avonds om 7 uur bereikt men de wal in Moddergat. Er zal 
ongetwijfeld hulp klaar hebben gestaan om de geredde matrozen over de 
zeedijk te dragen en binnenshuis te verzorgen. Maar ook de elf redders 
zullen na de zware tocht van een heel etmaal een helpende hand hebben 
gewaardeerd. De voldoening zal groot geweest zijn na de drie dood 
gewaande matrozen toch levend aan land te hebben gebracht. Deze elf 
Moddergatster vissers waren: 
Taeke Eelzes Visser, 35 jaar 
Pieter Eelzes Visser, 29 jaar 
Gerben Eelzes Visser, 26 jaar; in 1883 verdronken op de WL3 “Zeldenrust” 
Kornelis Eelzes Visser, 20 jaar; in 1883 verdronken op de WL3 
“Zeldenrust” 
Pieter Sjoerds Hiemstra, 25 jaar. De vier broers en Pieter woonden samen 
op de huidige Reddingsboatreed. 
Andries Gooitsen Botstra; 46 jaar; woonde op de Seewei 
Harmen Klazes de Vries, 32 jaar 
Eelze Aukes Visser, 22 jaar; woonde aan de dijk 
Wiltje Aukes Visser, 17 jaar; woonde aan de dijk bij zijn broer Eelze 
Aarnt Jans Post, 38 jaar; woonde op De Oere 48 
Kornelis Sipkes Visser, 27 jaar; woonde op De Oere 12; in 1883 verdronken 
op de WL2 “Nooitgedacht” 
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De Leeuwarder Courant heeft destijds een inzamelingsactie gehouden voor 
de 17 redders uit Wierum en de 11 uit Moddergat. De opbrengst was f 
170,17. De Staatsraad deed een schenking van f 25. Op 1 juni 1848 werd er 
een feestelijke bijeenkomst gehouden, waarbij de 28 vissers “goud en 
eermetaal” uitgereikt kregen van de “Maatschappij tot Redding van 
Schipbreukelingen te Rotterdam”. 

Hoe liep het met de drenkelingen af? 
De in Wierum aan land gebrachte kok van het schip overleed al snel. De 
bevroren benen van de kapitein moesten worden afgezet. Hij raakte 
hierdoor sterk verzwakt en op 17 januari 1848 werd ook hij begraven bij de 
kerk van Wierum. Zijn laatste wens werd vervuld: de kist werd gedragen 
door de Wierumer vissers. Vier van de geredde lotgenoten volgden 
strompelend de baar. Zijn grafsteen is bewaard gebleven en ligt nu op het 
terrein van Museum 't Fiskershúske in Moddergat. 
Tot zover het verhaal over de stranding, dat midden jaren '70 al eens is 
beschreven door H de Haan en R IJbema in “Engelsmanplaat”, uitgegeven 
door de Stichting 't Fiskershúske. Maar er is meer te vertellen. 
 
Een verhaal met een staartje … 
De stranding van de “Sirene” was geen uitzondering. De grote driemasters 
waren weliswaar snelle zeilschepen, maar bij zwaar weer moeilijk op koers 
te houden en de navigatiemiddelen waren uiteraard nog eenvoudig. Een 
half jaar later doet zich bij Rottum weer een stranding voor. Ook nu weer is 
het een schoener, de “Emma”, geladen met krenten. En weer zijn het 
Moddergatster vissers die als eersten bij het wrak aankomen en de lading 
van boord weten te halen. 
 

Maar de afloop is heel anders dan verwacht! De Leeuwarder Courant meldt 
twee weken later, dat acht vissers uit het Moddergat eind september 1848 
moeten verschijnen voor de rechtbank te Leeuwarden. Zij worden  
 
 

234 
 
 



 “beschuldigd van diefstal van krenten uit het gestrande schip Emma, bij 
Rottum, door, en na zelf te hebben geborgen, daarvan geene aangave en 
overgifte aan de Strandvonderij te doen, maar dezelve heimelijk en 
arglistiglijk, ten eigen voordeele te verkoopen, en in den nacht van 3 op 4 
September aan de koopers te Dockum te leveren” 
Het Openbaar Ministerie eist een gevangenzetting van1 tot 5 jaren en 
maakt daarbij de opmerking: 
“... bij schipbreuken op onze kusten zoo dikwijls gebleken, ook nu weder de 
gerechtsvervolging noodig maakte van mannen, die overigens niet alleen 
onbesproken van gedrag en nijvere burgers van den Staat waren, maar 
waaronder zich verscheidene bevonden, die als blijken hunner 
menschlievendheid en van hun heldenmoed in het redden van 
schipbreukelingen, en medailles en getuigschriften konden vertoonen.” 

Jutten zit de Moddergatster vissers blijkbaar in het bloed. Zo weet men nu 
nog te vertellen, dat in 1940-1945 heel Moddergat onbeperkt thee heeft 
kunnen drinken dankzij een uit zee geviste kist met thee. En nog niet zo 
lang geleden spoelden er op Ameland en de waddenkust houten balken 
aan. Triomfantelijk toeterend reed op die bewuste dag een bestelbusje het 
dorp binnen. Uit de open achterklep staken een aantal balken: juttersbuit! 
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 
 
Met dank aan het archief van de Leeuwarder Courant en het kaartenarchief 
van Tresoar.  
De stranding uit 1847 werd eerder beschreven in “Engelsmanplaat” van De 
Haan en Ybema, 1975. 
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DE DAM VAN BERKHOUT 
 
André Staal (  
 
In 1846 verschijnt van W. van Peijma “Verslag over de aansluiting van 
Ameland aan de Vrieschen Wal en de opslijking van het wad.” Het motto 
van het boekje luidt: “Vervult de aarde en onderwerpt ze.” Het plan van 
Peijma behelst het aanleggen van een dam over het wantij tussen Ameland 
en de vaste wal. Behalve deze dijk zal er ook een dijk moeten komen vanaf 
De Hon in oostelijke richting naar en over de Engelsmanplaat. Pas als het 
wad door de afzetting van slib en zand hoog genoeg zal zijn geworden moet 
er een dijk worden aangelegd vanaf de Engelsmanplaat langs de 
Zoutkamperlaag naar Paesens. Het tracé van de dam onder Ameland zal 
moeten lopen van het dijkhuis bij Holwerd in de richting van de molen bij 
Nes.  
Dit verloop van het tracé was ook al bepleit door B. P. G. van Diggelen, 
ingenieur van Rijks Waterstaat. In 1850 verschijnt zijn tweedelig werk “De 
Zuiderzee, de Friesche wadden en de Lauwerszee, hare bedijking en 
droogmaking.” Zijn plan beoogt het aanleggen van de volgende dijken:  
1. Van Den Helder naar West-Teschelling 
2. Van de vaste wal naar de Boschplaat en naar het strand west van Hollum 
3. Van De Hon over de Engelsmanplaat naar Paesens en van daar naar de 
Groningse kust.  
In 1867 verschijnt een boek onder de titel “De landaanwinning op de 
Friesche Wadden in hare noodzakelijkheid, uitvoerbaarheid en voordeelen, 
beschouwd en toegelicht.” Het boek was geschreven door jhr. mr. P. J. W. 
Teding van Berkhout uit Hoenlo. In deze publicatie zet de jonkheer zijn 
plannen uiteen om de aanslibbing op het Amelander Wad te bevorderen. 
Om het slik vast te leggen zal er een dam van Holwerd over het wantij naar 
Ameland moeten worden aangelegd. Als het aanslibben en daarmee het 
ophogen van het wad succesvol verloopt, moeten er vervolgens meerdere 
dijken worden aangelegd. Een eerste dijk moet dan vanaf de oostpunt van 
Ameland, over de Engelsmanplaat, naar de kwelders ten oosten van 
Wierum komen te liggen. Daarna moeten de westelijke wadden worden 
ingedijkt. De eerste dijk in dat deel moet dan lopen van Nes naar de 
Bildtpollen. De laatste dijk, de zesde, moet vanaf Ameland aansluiten op 
Terschelling. 
De aanleg van de dijk van Nes naar de Bildtpollen moet 15.000 ha. 
bouwland opleveren. De totale kosten, inclusief de kosten voor de 
inrichting van de eerste polder, beraamt Teding van Berkhout op ruim zes 
miljoen gulden. Per bunder gerekend zal dat neerkomen op 400 gulden. 
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Kaart 1 
 

In 1868 reageert T. J. Stieltjes op de plannen van de jonkheer in De Gids. 
Maar voordat hij zijn reactie uit de pen laat vloeien, stelt hij zich ter plaatse 
op de hoogte van de haalbaarheid van het plan. Op Ameland gaat hij onder 
andere naar de stroomleidam door de Balg bij de Ballumer Bocht. Daar 
beziet hij de mate van opslibbing. In Nes heeft hij een onderhoud met 
ingenieur Roelants en later met burgemeester Baron van Heeckeren. En 
pas na ontvangst van meerdere studies zet Stieltjes zich aan zijn 
schrijftafel. Bij het beoordelen van de plannen van de jonkheer betrekt hij 
de studies van Peijma en Van Diggelen. Behalve aan het tempo van het 
opslibben besteedt Stieltjes veel aandacht aan de hoogte van de dam over 
het wantij ten zuiden van Ameland. In 1846 hadden Peijma en Van 
Diggelen elk in een rapport gepleit voor een dijk ‘boven stormvloeden 
verheven.’ In 1848 bepleitte ingenieur Kros in een memorie voor een dam 
met een hoogte van 0.5 à 0.6 el onder volzee. Kros gaf de voorkeur aan zo’n 
dam gezien de geringere kosten. Zo’n lage dam voldoet volgens Stieltjes om 
de opslibbing te bevorderen. De hoge dam die Peijma en Van Diggelen 
voorstaan, kan ook de goedkeuring van Stieltjes wegdragen.  
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Stieltjes voorziet wel problemen in verband met de hoogte die de jonkheer 
voor zijn dam wil aanhouden. Deze dam zal vaak overstromen, wat vooral 
bij westelijke winden zal plaatsvinden. Het water zal dan door stuwing aan 
de westkant een hoger peil bereiken dan aan de oostzijde. Het gevolg zal 
zijn dat het water met geweld over de dijk naar beneden zal storten. Door 
dat overkomende water zal de dijk worden uitgehold en het gewonnen slik 
zal wegspoelen. 
Tegen het gebruik van de dam om over te steken heeft Stieltjes ook zijn 
bedenkingen. Door de geringe hoogte zal de dam geregeld overstroomd 
worden en daarmee wordt een oversteek te voet of per rijtuig te riskant. 
Voor zulke overtochten zullen in zijn optiek vluchtheuvels aangelegd 
moeten worden. 
Ondanks alle bedenkingen van derden gaat jonkheer van Berkhout 
voortvarend te werk. Om aan geld te komen wil Teding van Berkhout een 
vennootschap oprichten. Aandeelhouders moeten daar dan f. 1000,00 of 
meer in investeren. Teding van Berkhout belooft de aandeelhouders een 
goede winst en bij het mislukken van de werken slechts een verlies van     
10 % van het ingelegde bedrag.  
Met dit project wil Teding van Berkhout twee vliegen in een klap slaan. De 
werken moeten de veiligheid verhogen en de werkverschaffing moet het 
pauperisme tegengaan. 
In 1869 verkrijgt Teding van Berkhout de concessie tot landaanwinning en 
bedijking. Vervolgens wordt in 1870 de NV Maatschappij tot 
Landaanwinning op de Friesche Wadden opgericht. Het rijk en de 
provincie geven een subsidie van 400.000 gulden en Rijkswaterstaat zal 
toezicht houden op het werk. 
In 1872 is er een hele bedrijvigheid bij het dijkhuisje ten noorden van 
Holwerd. Binnendijks staat een strooien keet voor de rijswerkers en een 
stenen behuizing voor de opzichters. Tijdens de vloed zijn de rijswerkers 
bezig met het maken van zinkstukken en het punten van palen. Wat klaar 
is, wordt met hoogwater naar de plaats van bestemming gesleept en 
gevaren. Met laagwater zijn de rijswerkers op het wad aan het werk. Langs 
de dam worden landaanwinningwerken uitgevoerd om het slik te vangen 
en in 1872 ligt er al een dikke laag slib. Er wordt zowel vanaf de vaste wal 
als vanaf Ameland gewerkt. 
In 1872 is het werk al zover gevorderd dat Teding van Berkhout en R. 
Kielstra, respectievelijk directeur en ingenieur van de Maatschappij, op 9 
juni over de dam in aanleg van Holwerd naar Ameland lopen. 
In het midden is de dam zo’n 40 cm lager dan aan de beide oevers. Tijdens 
winterstormen moet voor herstel vaak worden ingegrepen met scheeps-
ladingen schelpen. 
In 1879 maakt een tevreden heer van stand, waarschijnlijk een  
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aandeelhouder, een wandeling over de dam naar Ameland om de voortgang 
van het werk te bezien. Hij is goed te spreken over de dikke laag slik, die 
hier en daar een dikte van meer dan een meter heeft. Ingenieur R. Kielstra 

Kaart 2 
 

houdt de heer van stand gezelschap tijdens de oversteek. Op de zeekaarten 
van dit gebied kan de bezoeker al tot zijn tevredenheid vaststellen dat de 
omvang van de geulen die uitmonden in de zeegaten duidelijk begint af te 
nemen. Om de kaart te kunnen bekijken moet de wandeling over de 
oneffen basaltblokken steeds worden onderbroken. Na nog een onderhoud 
met Teding van Berkhout vertrekt de bezoeker weer. 
Maar helaas slaan herfststormen in oktober 1881 een groot gat in de dam. 
Drie schepen slaan zelfs over de dam en een van die schepen strandt op de 
dijk bij Ternaard. In april komen er door een storm nog twee gaten bij. Het 
gevolg is ook dat veel slik wegspoelt. Daarmee lijken de herfststormen het 
gelijk van Stieltjes te onderstrepen; een geografisch en een hydrografisch 
wantij vallen nu eenmaal niet samen. 
In 1888 wordt een aandeelhoudersvergadering gehouden in Amsterdam. 
Daar besluiten de aandeelhouders een lening ter waarde van 1. 200 000 
gulden uit te schrijven om de dam te kunnen herstellen, te verzwaren en te 
verhogen. 
Maar ook politiek zit het de dammenbouwers tegen. De regering heeft een 
wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsontwerp behelst 
onder andere het door de regering afstand doen van de financiële 
voordelen en het door ingenieurs van Waterstaat uitvoeren van het werk. 
De Tweede Kamer keurt de wet echter niet goed. 
 
Over de dam naar Ameland 
Het zal in 1880 zijn geweest dat de broers Hendrik, Bert en Adriaan Burger  
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een reis door Friesland maakten. Hendrik was in 1864 te Delft geboren. 
Zijn beide broers studeerden in Leiden. Later zal Hendrik arts worden en in 
Leiden werkzaam zijn als hoogleraar keel- neus- en oorheelkunde. Vanaf 
Leeuwarden gaan ze per stoomboot naar Dokkum. Van daar willen ze per 
fiets naar Leeuwarden terugkeren. Op de terugreis doen ze Holwerd aan. 
Hier drinken ze koffie. Voordat ze hun reis vervolgen, steken ze af naar de 
zeedijk. Daar zien ze de dam van Teding van Berkhout liggen. Meteen komt 
het plan op om lopend via de dam naar Ameland over te steken. Als 
arbeiders bij de dijk verzekeren dat dat goed mogelijk is, steken ze van wal. 
Maar de wandeling valt erg tegen. Over de oneffen keien wordt het een 
moeilijke tocht. Steeds dreigen ze te struikelen. In de eerste uitgave van de 
Bosatlas van 1877 stond de dam als een brede dam ingetekend. Maar de 
broers komen tot de conclusie dat het berijden van de dam met wagens of 
koetsen onmogelijk is, de kruin van de dam is te smal.  
Na een tocht van uren komen ze dodelijk vermoeid op Ameland aan. In Nes 
zoeken ze direct een slaapplaats want de volgende morgen moeten ze er al 
om vier uur uit om per beurtschip terug te varen. Eenmaal op zee die 
morgen schrikken de broers, want de dam waarover ze hadden gelopen is 
helemaal onder water verdwenen. Ze begrijpen dat ze de dag ervoor aan 
een groot gevaar zijn ontsnapt. Het laatste deel van de reis gaat per 
roeiboot naar de dijk. 
 

Kaart 3 
 
Edmund Janssen is priester in opleiding te Kevelaar. In 1906 reist hij naar 
Holwerd om over de dam van Berkhout naar Ameland te lopen. Eenmaal 
aangekomen bij de dijk ontdekt hij dat de dam niet meer begaanbaar is.  
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Zoals een goede geestelijke betaamt, laat hij zich niet uit het wad slaan en 
als eens zijn verre ambtsvoorganger pastoor Westers steekt hij over. Na zijn 
succesvolle oversteek wordt hij op de Kooiplaats opgevangen door het 
echtpaar Paulus en Antje Brouwer. 
Meer dan honderd jaar na Edmund Janssens oversteek is de dam van 
Berkhout doel geworden van tochtjes over het wad. Langs de dam staan her 
en der nog stokken in de wadbodem. Het gedeelte van die stokken dat in de 
grond zit, ziet er zo vers en gaaf uit alsof het gisteren pas werd gepunt en in 
de wadbodem gedrukt.  
De plannen van Teding van Berkhout zijn gelukkig op niets uitgelopen. 
Hoewel, wadloopdominee Dirk van Dijk dacht daar heel anders over. Nu ik 
de voorgaande zin nog eens overlees, denk ik: What’s in a name. Daarbij 
aansluitend; voor de jonkheer restte in familiekring de bijnaam Wadden 
Piet. 
 
Afgebeelde kaarten 
Kaart 1. Schetskaart van Teding van Berkhout 
Kaart 2. Kaart van de Jacob Swart uit 1883 
Kaart 3. Uit een Schrijfboek voor het lager onderwijs uit het jaar 1889 
 
Met dank aan Pieter Jan Borsch voor het beschikbaar stellen van bronnen 
uit zijn boekenbezit. 
 
 
 

NIEUWE LEDEN STELLEN VRAGEN: 
Dijkstra, van Assen, van der Veen, Postmus. Dit zijn namen van de 
grootouders van mijn grootvader Fedde Dijkstra. Met Van Assen en Van 
der Veen kom ik niet veel verder dan overgrootouders, deze hebben mijn 
interesse. De oudste die ik heb gevonden zijn Dirk Jans van Assen, overl. 
28-1-1848, geh. met Antje Hessels 23-1-1794 Dantumawoude en Gerben 
Eelkes van der Veen, overl. 27-8-1808 Dantumawoude, geh. met Janke 
Hedmans 29-6-1777 Driesum. Woonden Wouterswoude, Dantumawoude, 
Murmerwoude, Veenwouden, Driesum.
 
Ik heb interesse in de geschiedenis van Dokkum e.o. Ik ben begonnen met 
het uitzoeken van mijn voorfamilie (Sjoerdsma's uit Brantgum). Verder zou 
ik graag meer willen weten over de familie van mijn oma (Freerkje Boltjes, 
geboren 13 juli 1908). Waarschijnlijk teruggaand tot Coenraad Boltjes,  met 
attestatie overgekomen van Franeker naar Dokkum in juli 1813. Overleden 
16 juni 1814. Bartha Sjoerdsma. 
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FRIESE MATROZEN IN 1786 OP AVONTUUR 
MET DE VOC 
 
Hans Zijlstra (  
 
In het scheepssoldijboek van het schip Jagtrust, dat namens de VOC 
kamer Amsterdam in 1786 vertrok naar Batavia staan diverse Friese 
matrozen.  
Het lijkt er op dat in ieder geval Jan Hendriks Overbeek uit Dokkum en 
Hans Pieters uit Ezumazijl zich samen hebben aangemeld (ze hebben 
opeenvolgende nummers) en dat mogelijk ook Marten Dirks uit Makkum 
(die direct na Hans Pieters kwam) en Oldert (Aldert) Harmens uit 
Dokkumer Nieuwezijlen tot het groepje matrozen behoorden. Hans Pieters 
had bovendien een schuld van 60 gulden bij Jan Hendriks Overbeek, 
getuige zijn informatie in het scheepssoldijboek.  
Op 27 mei 1786 vertrokken de matrozen, met elk zijn eigen scheepskist, 
vanaf de rede van Texel, nadat ze op 6 mei hun eerste voorschot (‘gage op 
de hand’) hadden gekregen. De Jagtrust was een fregat van 450 ton, 
gebouwd in 1775 op een werf in Amsterdam. Het schip stond onder leiding 
van Jan Anthonie Lubben. Tijdens de eerste helft van de reis, tot Kaap de 
Goede Hoop, overleden aan boord 2 opvarenden, waaronder ene Frederik 
Saan. Gebruikelijk was dat dan zijn goederen verkocht werden voor de 
mast. Zowel Jan Hendriks Overbeek als Aldert Harmens mijnde hierbij 
enkele stukken af. Op 10 september 1786, na zo’n 3,5 maand op zee, 
arriveerden ze aan de Kaap voor de nodige verversingen. Hier gingen 15 
man van boord. Een maand later vertrokken ze richting Batavia, waar ze op 
6 januari 1787 arriveerden.  
Hans Pieters moest al snel worden opgenomen in het hospitaal te Batavia 
en overleed daar op 10 februari 1787, 31 jaar oud. Hij werd gedoopt op 6 
juli 1755 in Anjum, als kind van Pytter Hanses en Trijntje Keimpes. 
Aldert Harmens stierf enkele maanden later op 20-jarige leeftijd, 
eveneens in het Bataafs hospitaal, en wel op 27 april 1787. Hij was gedoopt 
op 28 september 1766 in Engwierum als zoon van Harmen Alderts, 
afkomstig van Groningen en Trijntje Jans Ytsma afkomstig van 
Engwierum. Toen hij aanmonsterde op de Jagtrust was hij een van de 
weinigen die ook wat extra kleding inkocht, zoals een ‘mans bolkvanger’ 
(een soort regenjas voor 5 gulden en 12 stuivers), een ‘wolle jak’ (10,10), 
een paar ‘wolle kousen’ (-,13), twee paar hemden (3,12) en een paar 
schoenen (1,16). Jan Hendriks Overbeek was vermoedelijk de zoon van 
de katholieke bontwever Hendrik Overbeek, die op 12 april 1750 te 
Dokkum huwde met Lumpke Bernardus uit Dokkum. Hem vergaat het  
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een stuk beter. Ook hij koopt enkele extra kledingstukken bij zijn 
aanmonstering: twee ‘mans linne jakken’ (4,8) en twee paar schoenen 
(3,12). In de scheepssoldijboeken van de VOC komen vele opvarenden met 
de naam Overbeek voor, ook enkele Hendrikken en Bernardussen, dus 
mogelijk gingen meerdere familieleden naar de Oost. In december 1787 
gaat Overbeek met het schip de Eensgesindheit naar Malacca, in het 
huidige Maleisië. Vervolgens gaat hij aan boord van de Schelde rond 8 
september 1789 en vertrekt uiteindelijk in 1790 met ’t huys Houtlust 
(onder bevel van Pieter Hol) voor de VOC-kamer Rotterdam naar patria. 
Als reisgeld ontvangt hij nog 27 gulden. Dit werd door de VOC 
voorgeschoten als men in een andere haven in Nederland terugkwam dan 
van waaruit men was vertrokken. Uiteraard werd dit verrekend met het 
tegoed. Hij komt heelhuids weer terug in het vaderland en had op de 
terugtocht zelfs een (onderweg overleden) medepassagier aan boord die 
met kapitein William Bligh door muiters van het Britse schip de Bounty 
werd verwijderd. William Bligh zelf, de leidinggevende officier op het 
oorlogschip Bounty, voer terug met de pakketboot Vlijt, waarop namens de 
kamer Zeeland net de Dokkumer Sous-luitenant Bernardus Stefanus, 
was aangekomen en op 6 oktober 1789 te Batavia ziek van boord was 
gegaan. In april 1789 vond de muiterij op de Bounty plaats, waarna Bligh 
met 18 anderen in een kleine open boot overboord was gezet bij Tofua, een 
van de Tonga eilanden. Op een na overleefden ze allemaal de wanhopige 
tocht van Tofua naar Timor, waar ze arriveerden op 12 juni 1789. In het 
boek 'Met vriend die God geleide', van Perry Moree, over het  

Compagnieskist in 
de collectie van 
Museum Admirali-
teitshuis Dokkum. 
Houten kist met 
koper- en ijzer-
beslag. Schar-
nierend deksel dat 
op slot gedaan kan 
worden. De slot-
plaat is uitgezaagd 
in de vorm van een 
gestileerde levens-
boom; het achter-

liggende slot is bevestigd door middel van 4 grote nagels met bolronde kop. 
Aan de korte kanten zitten twee draagringen. Inwendig is een vak om klein 
materiaal in op te bergen. Hoogte 57  cm,  Breedte 53  cm, Lengte 125  cm. 
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Nederlands-Aziatisch postvervoer ten tijde van de VOC, wordt de Vlijt 
vermeld. En het verhaal van Bligh heeft nog een beroemd boek en diverse 
films opgeleverd over de Muiterij op de Bounty! De terugreis van onze 
Dokkumer matroos Overbeek met ’t huys Houtlust moet een kleurrijk 
geheel geweest zijn want er waren ook 26 Chinezen, een vrouwelijke 
passagier en vier slaven aan boord. Op 25 mei 1790 komen ze aan op de 
rede van Goeree in Zeeland, vier jaar na het vertrek uit Dokkum. 
 
Bronnen: 
-VOC Opvarenden 1700-1794 database: http://vocopvarenden. 
nationaalarchief.nl/ 
-Scheepssoldijboek Jachtrust 1786, Nationaal Archief, inventarisnummer 
6761 
-Dutch Asiatic Shipping database: DAS- en reisnummer 4516.2, 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/ 
-Met vriend die God geleide, P. Moree. 
-DTB boeken Dokkum, Engwierum, Anjum.  
 
 
 
 
 
 

GETUIGENVERHALEN 
Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt 
kleiner. Om de belevenissen en indrukken over de oorlog te bewaren en 
vast te leggen voor de toekomst heeft het programma Erfgoed van de 
Oorlog van het ministerie van VWS subsidie beschikbaar gesteld voor 
zogenaamde Oral History. Binnen dit kader konden initiatiefnemers 
projecten draaien waarin interviews werden afgenomen met getuigen van 
de oorlog. Dit heeft een breed scala aan interviews over diverse 
onderwerpen opgeleverd. (bron: Getuigenverhalen) 
Nieuwe website “Getuigenverhalen” Tweede Wereldoorlog online. 
http://getuigenverhalen.nl/ 
 
 

ERRATUM 
Ons nieuwe lid J. Klos, in de vorige Sneuper als nummer 252 ingeschreven, 
geeft de volgende wijziging door: Zijn oudst bekende voorvader Klaas 
Johannes Klos is op 10 juni 1781 te Ureterp getrouwd met Hiltje Siebes 
Kooistra. Reacties naar
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JAN BRAAK TIMMERDE AAN DE WEG  
BIJ DE VOC 
 
Hans Zijlstra (  
 
Via de database van de VOC Opvarenden zijn vele Friezen te vinden. Je 
kunt zowel op naam als op plaats zoeken, rekening houdende met de vele 
verbasteringen. Bij een vondst wordt vermeld wat het inventarisnummer 
van het bestanddeel is. Samen met het nummer van de toegang (1.04.02 
voor de VOC) kan het betreffende boek dan worden aangevraagd. 
Van Jan Braak (1739-1801) uit Kollum, de zoon van Sybrandus Braak en 
Antje Itjens uit Dokkum, was al bekend dat hij rijk geworden was in de 
VOC, maar niet hoe en waar. Mogelijk was Jan geïnspireerd geraakt door 
de Kollumer koopman Eijso de Wendt, die een fortuin maakte in de VOC 
door als 16-jarige in 1734 met zijn neef Adrianus Bergsma voor de VOC 
naar Batavia te gaan en als 'directeur van de handel op China' in 1760 in 
Kollum terugkeerde bij zijn moeder Idske Beylanus. Hij liet toen de 
buitenplaats Oostenburg bouwen. Adrianus Bergsma kwam als Comman-
deur van de VOC retourvloot in 1740 terug uit Batavia en ontving hiervoor 
o.a. een (bewaard gebleven) gouden penning. 
De scheepssoldijboeken van de VOC, bewaard in het Nationaal Archief te 
Den Haag, geven wat meer informatie. 
Op 17 mei 1764 ging Jan Braak op 25-jarige leeftijd als nr. 215 aan boord 
van het schip de Vrouwe Petronella Maria van de VOC-kamer 
Amsterdam. Aan boord waren bij vertrek 211 zeelieden, 105 soldaten, 9 
ambachtslieden (waarvan onderweg 1 overleed en 1 aan de Kaap afstapte) 
en 3 passagiers. Het in 1755 te Amsterdam gebouwde schip van 575 last 
(1150 ton) lag van 21 t/m 26 mei 1764 op de rede van Duins (The Downs) 
voor anker, alwaar een soldaat door de Engelsen van boord werd gehaald.  
Onder schipper Jan van Eysden uit Den Briel maakten ze een tussenstop op 
Kaap de Goede Hoop van 4 oktober tot 4 november 1764 en arriveerden in 
Batavia op 16 januari 1765. Jan Braak was aan boord in de functie van 
wagenmaker, wat een vrij uitzonderlijke functie bij de VOC was. Een 
hoge functionaris was Jacob van der Wijck uit Delden, de extraordinaris 
Raad van Justitie op het schip. Tijdens haar vijfde thuisreis is de Vrouwe 
Petronella Maria in 1770 vergaan op de Indische Oceaan tussen Batavia en 
Kaap de Goede Hoop. 
Mogelijk was het de bedoeling dat Jan met name in Batavia aan wagens en 
rijtuigen van de bewindhebbers en gegoede burgerij zou werken. Zo is 
bekend van de dominees Johannes Rach en Jan Brandes uit die tijd dat ze 
een rijtuig en diverse paarden hadden. Het was gebruikelijk dat de VOC  
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werknemers een voorschot kregen op hun loon, vermeld als 'gage op de 
hand', in zijn geval 32 gulden. Hij verdient 16 gulden per maand. 
Ook wordt gelijk een schuld aan W. Lammens vastgelegd van 300 gulden. 
Naast de gebruikelijke scheepskist neemt Jan ook een 'kelder' mee, een kist 
met vakken waarin flessen passen, een soort krat voor extra spullen. Dit 
geeft aan dat hij ofwel zelf van plan was spullen te verhandelen ofwel in 
opdracht van iemand in Batavia deze meenam. Juist deze persoonlijke 
handel kon een grote bron van neveninkomsten zijn en was mogelijk de 
belangrijkste reden waarom Braak welvarend kon terugkeren. 
Op 10 oktober 1766 wordt in Nederland aan Jan Starink 215 gulden 
betaald, 'op de schuld', met borg van J. Perné, de kamerbode (een soort 
administrateur) van de VOC. 
En op 2 december 1767 wordt wederom een bedrag, nu 87 gulden aan 
dezelfde persoon betaald. 

Op 15 juni 1772 wordt het aanzienlijke bedrag van 1689 gulden 'op dato per 
ordre van de Heer' betaald aan Roelof Coster Hendriksz, onder borgtocht 
van kamerbode J.H. Klynveld, die 'aanneemt de Comp. t'indemneren 
renuncierende de beneficia order et execut dies effect verstaande (onder 
renunciatie van het beneficie ordinis et excusionis dies effect verstaande. 
Deze formulering komt er kortweg op neer dat de borg zich niet kan  
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verschuilen achter allerlei mogelijke uitvluchten; dies effect verstaande wil 
zeggen dat hij deze juridische formulering snapt). 
In de aanhef werd Jan nog vermeld als Jan Sibrents Braaks (en ook in 
andere VOC-documenten uit die tijd wordt zijn, toch niet ingewikkelde, 
naam steevast verkeerd gespeld), maar dat stond hem blijkbaar niet aan 
want na de bedragen staat opeens vermeld: 'deze persoon zijn geregte 
naam is Jan Sijbrandus Braak van Collum en zal volgens verleende 
qualificatie in antwoord op de memorie van authorisatie van 24 maart 1772 
voorthaan op die naam voortlopen.  
Misschien had het ook wel met de geboorte van zijn zoon Anthonie* rond 
1772 te maken, zodat zijn nageslacht met echtgenote Margareta Yttema 
(Ittema) de juiste naam zou dragen. 

Batavia in 1776 met het hospitaal en kerk links achter de stadsmuur, 
tekening Johannes Rach 
 
Van 1766 tot 7 mei 1771 is Jan nog steeds in dienst van de VOC te Batavia. 
In 1768 wordt hij vermeld (**) als Jan Siebrand Braks, van Collum, sinds 
1765 in de Oost op de Petra Maria (ofwel Vrouwe Petronella Maria), gage 
in begin was 14 gulden, in 1768 24 gulden, wagenmaker, voorlezer in de 
hospitaalse kerk. In 1769 vermeld als Jan Si(e)brand Braks, van Collum, 
sinds 1765 in de Oost op de Petra Maria, wagenmaker. Eveneens in 1769 
werd zijn gage verhoogd van 24 naar 30 gulden en is hij nog steeds 

 
 

247 
 
 



voorlezer in de hospitaalse kerk. En in 1770 wederom, vermeld als Jan 
Sibrand Braks, van Collum, sinds 1765 in de Oost op de Petra Maria, 
wagenmaker en voorlezer in de hospitaalse kerk. 
 
In Batavia nam hij helemaal geen soldij op. Hij maakt snel promotie en 
verdient uiteindelijk  dus 30 gulden per maand. Vermoedelijk bleef hij in 
Batavia. In mei 1771 verkreeg hij, en dat was vrij uitzonderlijk, het 
burgervrijdom. Dit betekende dat hij zich als zelfstandig vrijburger in 
Batavia kon bewegen. Dit gaf hem uiteraard weer de mogelijkheid handel te 
drijven. 

 
In het Batavia vrijboek moet hij in 1771 op folio 21, in 1772 op folio 17 en in 
1773 op folio 15 vermeld staan. Uiteindelijk repatrieert hij in 1774, dus na 
10 jaar van huis te zijn geweest en ruim 3 jaar als vrijburger, met de 
Vrouwe Anthoinetta Coenrardina naar patria: 'het dus schip 
gerepatrieert en afgedankt voor D.A. 1775, f.119’. Dit schip van 140 voet en 
440 last (880 ton) met 119 opvarenden stond onder bevel van Jan Kaatman 
van de VOC-Kamer Delft en voer in de retourvloot tezamen met de 
Compagnies Welvaren van commandeur Stoffel Kok, een man die later 
vanwege regelmatig dronkenschap gestraft werd. Na het vertrek op 27 
oktober 1774 uit Batavia en een tussenstop aan Kaap de Goede Hoop van 15 
januari tot 2 februari 1775 arriveren ze op 14 mei 1775 op de rede van 
Hellevoetsluis, Goederede. Onderweg naar de Kaap stierven 11 opvarenden. 
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Uit het artikel van P.F. Visser in Sneuper 43, blijkt dat Jan Braak zich in 
1775 met vrouw en zoon Anthonie eerst in Leeuwarden vestigt en in 1777 
naar Kollum terugkeert. Hij laat dan op de grond van Abbema-sathe een 
nieuw herenhuis bouwen. In 1787 overlijdt Margareta Yttema. 
 
Op de heenweg voeren met Jan Braak op hetzelfde schip ook deze Friezen 
mee: 
Johan Frederik Fighte, Jouwer, leggermeester. gage 28 gulden. Hij 
werd op 23 mei 1765 geregistreerd als ‘weggelopen’ in Azië. 
Willem Cobbe uit Harlingen, bosschieter. 
Jan Pieterse uit Leeuwarden, hooploper. 
Douwe Aukes, Noorderdragten, bosschieter, gage 24 gulden, 16 maart 
1764 aan boord. 
- 16 jan 1765 in hospitaal Batavia 
- 16 sept 1765 overleden in Bataafs hospitaal  zonder testament. 
 
Bronnen: 
- Familie Braak, P.F. Visser, Sneuper no. 43, 1997, p. 101 t/m 103. 
- Database VOC Opvarenden: http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl 
- Scheepssoldijboek Vrouwe Petronella, 1764, VOC Kamer Amsterdam, 
Nationaal Archief 
- Dutch Asiatic Shipping 1595-1795,  
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS 
- VOC site: http://www.vocsite.nl/ 
- Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1738, DTB nr: 196, 1722 - 
1743. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 mei 1738, Dokkum. Man: 
Sybrandus Braak, Dokkum. Vrouw: Antje Itjens, Dokkum. 
- De geschiedenis van de VOC, Femme S. Gaastra, p.150/151 (afbeelding 
penning Adrianus Bergsma). 
- Johannes Rach (1720-1783) en zijn werk. De topografische beschrijving 
der teekeningen met medewerking van W.Fruin-Mees & Mr.P.C.Bloys van 
Treslong Prins. 
- The world of Jan Brandes, 1743-1808, ISBN-13: 9789040087561 
* Anthoni Braak huwde met Franskje Ebbes Broersma en overleed op 13 
november 1826 te Kollum, 54 jaar oud en ‘geboren in de Oostindien, 
weduwnaar’. 
**Nationaal Archief Inventarisnummer 11886: Civiele dienaren 1768 dec. 
31 - 1771 dec. 31. Met dank aan medesneuper Tjeerd Inia voor het opzoeken 
van deze gegevens in het NA te Den Haag. 
Ook de projectleider van de VOC Opvarenden Database, Ton van Velzen, is 
dank verschuldigd voor de vele toelichtingen op de details in de 
scheepssoldijboeken.  
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HET GROENE KRUIS TE DOKKUM  
(1902-1995) en 
DOKKUM KRIJGT EEN BADHUIS (1933-1937) 
 
Eimert Smits (  

 
Op 4 mei 1935 komt er een voorstel voor een badhuis te Dokkum van de 
Ned. Ver. Voor Volks- en Schoolbaden te Den Haag, gericht aan de afdeling 
Dokkum van het Groene Kruis. 
Van de zijde van de regering wordt er regelmatig op aangedrongen dat er 
meer aandacht geschonken moet worden aan de volkshygiëne. 
Men moet bedenken dat de gewone woningen in die tijd niet een douche of 
badkamer hadden. Gedurende het weekend was het wassen geblazen in de 
keuken voor het aanrecht in de tobbe. 
Een klein gedeelte van de bevolking maakte gebruik van het zwembad, 
maar hoe groot werd de animo, nadat men een reclame voor een gang naar 
een zwembad in de krant las: “Een huid met vuil bedekt, is als een 
schoorsteen die niet trekt.” Dit resulteerde in het land tot de 
oprichting van badhuizen met sproeibaden (douches). 
Het zwembad in Dokkum is verouderd (1933) en hard aan onderhoud toe, 
het wordt afgekeurd en om het te vernieuwen is zo kostbaar dat hiertoe niet 
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 besloten kan worden. Men zit daar met een afgekeurde inrichting en f 
6500,= schuld. Gezien deze toestand overweegt het Groene Kruisbestuur 
van Dokkum, uitgaande van z’n principiële roeping t.a.v. de 
volksgezondheid, tot de oprichting van een Badhuis temeer omdat de 
vereniging al een gebouw had dat met een minimale aanpassing geschikt te 
maken was voor deze bestemming. 
  
In april 1935 wordt er een commissie benoemd die gaat onderzoeken welke 
mogelijkheden er binnen bereik zijn van een apart te benoemen Vereniging 
Badhuis Dokkum. Men wilde namelijk als Groene Kruis Vereniging 
Dokkum geen exploitant worden. 
De onderzoekscommissie bestond uit de heren: P. Zwart, notaris; D. 
Fortuin, fabrikant; D. Kits, boekhouder en verder M. Wouda, R. Sierksma 
en als tech. adviseur dhr . D. Pranger, zij gaan meteen aan de slag. 
Contact wordt er opgenomen met en hulp gevraagd aan de Ned. Ver. voor 
Volks- en Schoolbaden te Den Haag. Na een briefwisseling van enkele 
maanden en bezoeken onderling is men verplicht als vereniging lid te 
worden van de Haagse vereniging. Reden is dat men niet na ampel overleg 
niets meer van zich horen laat. Het lidmaatschap is f 5.= of wanneer de 
gemeente er in mee participeert f 10.=. De gemeente ziet af van een belang 
in dezen en zodoende wordt er een lidmaatschap aangegaan per 6 juli 1935. 
Na een periode van overleg en het bezoeken van vergaderingen, worden er 
offertes aangevraagd. Het Weeshuis wordt om financiële hulp gevraagd. 
De fa. Swart te Leeuwarden wordt prijsopgave gevraagd voor centrale 
verwarming, sanitair, koudwatervoorziening, de afvoeren, alsmede de 
spiegels, kleerhaken, deurklokken, gootsteen, afvoerputten en een 
automatische temperatuurregeling. Het geheel wordt begroot op f 2140.=  
 
De aanpassing, zo men wil, de verbouw van het gebouw inclusief tegelwerk 
van de wanden, vloeren, het beton, metsel- en timmerwerk wordt door de 
fa. D. Pranger te Dokkum begroot op f 5180.=. Hierbij komen nog het 
salaris van de architect, tekeningen, het toezicht en de stichtingskosten van 
f 575.=, zodat de gehele verbouw zal gaan kosten f 7895.= 
 
Er wordt een brief opgesteld aan B & W met alle voors en tegens, deze werd 
goed ontvangen, doch er werden geen toezeggingen gedaan. Allereerst wil 
men van gemeentezijde weten, welke bijdrage van de bevolking te 
verwachten is, voordat men z’n standpunt zal bepalen. B & W vinden het 
tevens niet op hun weg liggen om een badhuis op te richten en/of  zitting in 
het bestuur te nemen. ( Brief 16-04-1936). Wel enigszins vreemd, daar het 
hier toch gaat om het welzijn van de burgers. 
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De commissie bezoekt, om zich ook van de praktijk op de hoogte te stellen, 
de badhuizen in Grouw en Huizum en komt tot de slotsom dat als men een 
kans van slagen wil hebben er minimaal 10 à 12 sproeibaden (=douches) 
moeten komen en het geheel zal moeten voldoen aan de hoogste eisen van 
zindelijkheid. 
Zoals reeds eerder genoemd heeft de Ver. Groene Kruis een gunstig gelegen 
gebouw en is bereid dat voor inrichting tot badhuis beschikbaar te stellen, 
tevens wil zij voorstellen uit haar reserves f 2000.= vrij maken en tegen een 
gunstige rente te lenen aan de Ver. Badhuis, behoudens de goedkeuring 
van de ledenvergadering. 
Men begroot in de eerste jaren gemiddeld 10.000 sproeibaden à 10 cent = f 
1000.=, terwijl de exploitatie ca f 1600.== zal gaan bedragen. Bij dit tekort 
van ca f 600.= worden derden gepolst naar mogelijkheden, want men wil 
de Gemeente en Burgerij hiermee niet lastig vallen. De Gemeente moet al 
diverse voorzieningen en subsidies gaan verminderen, het zijn moeilijke 
jaren voor de Gemeente in die nasleep van de crisisjaren. 
 
In maart 1936 heeft men een vergadering belegd met de Weesvoogden en 
vindt er een bespreking plaats, omdat de begroting aangepast moet 
worden. De kosten van bouwmaterialen en lonen zijn danig gestegen. De 
verwachte kosten zullen wellicht de f 9000. – teboven gaan. 
 
Er wordt ook deze maand een algemene vergadering gehouden met het 
doel de buitenwacht te informeren. Op deze vergadering spreekt Dr. Sipkes 
de wens uit dat de “badhuisplannen” de restauratie van het zwembad niet 
zullen benadelen.  
Dit houdt in dat in de afgelopen tijd ook de leden van het zwembadbestuur 
niet stil hebben gezeten en nog steeds hopen op een renovatie cq 
vernieuwing van het zwembad. 
Die toezegging wordt door de badhuiscommissie gedaan, steeds is getracht 
het zwembad buiten schot te houden en omdat het in beide gevallen gaat 
om de volksgezondheid geen rivaliteit te laten ontstaan. 
 
Bij een volgende vergadering delen de Weesvoogden mede, dat behoudens 
goedkeuring van Ged. Staten van Friesland en een aandeel van de burgerij, 
zij het geheel financieel zullen steunen. 
Alleen ………….. het zwembadbestuur is toch niet helemaal doordrongen en 
overtuigd van de goodwill van de Badhuisvereniging. Het heeft hier en daar 
onder de bevolking toch wat gemompel gehoord en daarom heeft men voor 
de zekerheid extra hard gelobbyd bij het gemeentebestuur voor haar zaak. 
Ze is er in geslaagd het gemeentebestuur te winnen voor haar plannen: een 
nieuw zwembad geheel naar de eisen des tijds! 
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Als de badhuiscommissie dit verneemt wordt er diezelfde avond een 
vergadering belegd en ontstaat er een driftige discussie. Wat te doen! Er 
wordt besloten een afwachtende houding aan te nemen en te kijken welke 
reacties er los komen. 
 
De zwembadvereniging slaagt in haar opzet om zowel gemeente als burgerij 
warm te maken voor haar plannen. De burgerij van Dokkum doet een 
toezegging voor een paar duizend gulden om deel te nemen in de kosten en 
op basis hiervan is de gemeente bereid het restant van de kosten voor zijn 
rekening te nemen. 
 
Op 25 februari 1937, vier jaar na de eerste stappen, komt de Badhuis 
Commissie weer in een vergadering bijeen. 
De voorzitter van de onderzoekscommissie dhr. P. Zwart, overweegt alle 
vorderingen die tijdens het onderzoek gemaakt zijn en besluit dat de 
commissie nu tot een definitief besluit dient te komen.  
De technisch adviseur meldt dat door een kostenstijging van de laatste 
jaren er rekening moet worden gehouden dat de prijs wellicht minimaal f 
9000.=, maar waarschijnlijk meer zal uitvallen, gevolg: de gemeente geeft 
geen financiële steun. De burgerij kiest unaniem voor het zwembad, 
daarom durft de Vereniging het ook niet aan hen nog eens geld te vragen. 
“Gezien alle kosten zouden er per jaar 20.000 sproeibaden à 10 cent plaats 
moeten vinden”. Dat lijkt de commissie niet haalbaar. 
Conclusie:  
Om te voorkomen dat de Vereniging Badhuis bij voorbaat al noodlijdend 
wordt, wordt na lang beraad en met verantwoording naar de leden besloten 
af te zien van de oprichting van een Badhuis. Wat op veel plaatsen in de 
regio wel kan, kan in Dokkum niet. Een mooi plan gaat hier ter ziele! 
 
 
 

ONLINE-BRONNEN 
Niet bij AlleFriezen.nl maar wel bij de Mormonen! 
Directe links: 
Oostdongeradeel  via de verkorte URL: http://goo.gl/FLnP 
Westdongeradeel via http://goo.gl/JF2c 
Dantumadeel via http://goo.gl/Sh6Q 
Kollumerland via http://goo.gl/AAoB 
Ameland via http://goo.gl/aaK0 
Schiermonnikoog via http://goo.gl/ZhLi (maar deze staat wel bij 
AlleFriezen.nl)  
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KAMMINGA  OVER  KLEDING 
 
Bij het inventariseren van de ‘Van Tuinen bibliotheek’ kwam ook een 
schriftje boven water waarin onderstaand artikel werd aangetroffen. Gezien 
de stijl en een aantal andere aanwijzingen (Oudheidkamer genoemd, 
‘mocht ik noteren’) moet het geschreven zijn door Doederus Johannes 
Kamminga. Deze actieve Dokkumer, De Sneuper 50 werd geheel aan hem 
gewijd, heeft van alles gedaan om de geschiedenis van Dokkum levend te 
houden onder de mensen. Daarin past precies dit overzicht van wat 
Dokkumers en kleding met elkaar van doen hadden. Dit artikel werd de 
redactie ter beschikking gesteld door Jan de Jager, waarvoor dank.  
 

DOCKUM, 1943 
 
Bedtijd. 
De schoenen vinden een plaats waar ze gereinigd kunnen worden; 
schoenen in welke vorm ook de beschutting onzer voeten. Gemaakt van leer 
uit dierhuiden. De andere kledingstukken vertellen mij van linnen en wol, 
terwijl de nachtrust genoten wordt onder dezelfde producten. 
Eenvoudig, gewoon. Maar als wij eraan terugdenken, dan weten wij dat 
voor 1000 en duizenden jaren de hier gewoond hebbende monniken de 
uitvinders zijn geweest van die producten, die hun bedrijf opleverde en de 
grondstof bezitten waaruit voor hun lichaamsbedekking deze kleding 
gemaakt kon worden. 
Logisch waarin het dierhuid-fabeltje geen grond vindt. Wel is noodig de 
kennis van de veeteelt en landbouw en de bewijzen zijn, vooral door 
deskundig onderzoek van onze archeologen, zoo talrijk dat niemand meer 
aan het gebruik van bovenstaande producten behoeft te twijfelen. 
Voorwaarde is: de voedselbodem voor mensch en dier moet aanwezig zijn 
en waar bovengenoemd stadje, ook in zijn primitiefsten vorm, het 
natuurlijk middelpunt was van Noordoost Friesland, ligt het voor de hand 
dat veeteelt en landbouw daar intens zijn bedreven. 
Tacitus beschrijft reeds de kleding der bewoners dezer kusten, wol, linnen, 
leer dienden daartoe en als Drusus de Friezen een matige belasting oplegt 
bestaat deze in’t leveren van runderhuiden. 
Deze belasting werd trouw opgebracht zoolang de eischen billijk waren, 
doch als Olennius deze ondragelijk maakt, steken de Friezen “de hoornen 
in de wol”en komt er opstand. 
Dan worden door de bewoners dezer streken de terpen, ontzaglijke 
hoeveelheden klei, opgeworpen ter bescherming tegen het zeewater en 
onbewust hebben ze daarin achtergelaten de ongeschreven berichten  
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waaruit zooveel te lezen valt. Beenderen van het rund, paard en schaap 
bewijzen de aanwezigheid dezer dieren en waar de huiden reeds dienst 
deden als belastingobject, zoo ligt het voor de hand, dat in later eeuwen 
deze dingen als ruilmiddel dienst hebben gedaan. 
Als handelsartikel had het een stapelplaats noodig voor uitvoer over zee en 
zullen Stavoren aan de zuidkant en Dokkum in het noordoosten daarvoor 
in de vroege middeleeuwen de aangewezen haven zijn geweest. 
Beide plaatsen hadden bovendien verbinding met de Rijn, door het 
merengebied en meer Flevo zodat wanneer men de lijsten van inkomsten 
raadpleegt waarmee Friesland het klooster Fulda verrijkte dan komen de 
producten in natura daar op voor. Bijna uitsluitend bestaat deze uit pallia 
d.i.grauwe wollen mantel geweven van de wol der schaapen. In 945 werd 
dit aantal vastgesteld op 600 jaarlijks. 
Gegevens ontbreken om de lijn van de handel en het gebruik in de 
schemertijd der vroege middeleeuwen van de drie genoemde producten uit 
te stippelen. Echter het geheel. De musea bevatten voorwerpen die gebruikt 
zijn bij ’t weven en het groot aantal spinschijfjes dat elke terp haast 
oplevert zijn even zoovele documenten. Wanneer wij deze kleine ronde 
vliegwieltjes beschouwen, dan is er groot verschil op te merken. De 
alderoudsten zijn van klei gevormd en soms niet eens goed doorbakken, 
dan volgens de beter gevormde, waaruit soms de kundigheid van de maker 
blijkt, gemaakt uit natuursteen of been; de jongste exemplaren zijn reeds 
geglasuurd en konden wel pottebakkerswerk zijn. Deze vernuftige schijfjes 
zullen het vormen der draad bespoedigd hebben toch kunnen wij 
aannemen dat het toch nog langdradig werk was. 
Tot ± 1500 zijn ze gebruikt toen kwam het mechanische spinnewiel de 
kleine broertjes verdringen. De terp waarop Dokkum gebouwd is levert bij 
het maken van sleuven voor waterleiding, gas of electriciteit getrouw haar 
schijfjes op. Eerst even een overeenkomst in de loopgraaf gemaakt met de 
stoere graver aan de hand van meegenomen exemplaren, hem er op attent 
gemaakt en de pientere werker vindt ze er wel uit.  
Een sprong naar de gedrukte bronnen. 1511.  
Wederom een schakel. Het eerste belasting “register van aanbreng” vertelt 
ons van de nijvere middenstand. Dokkum telde op zijn gebied onder enkele 
duizenden inwoners 6 pelswerkers, 8 wevers, 10 kleermakers, bewoners die 
hun broodje in deze branche verdienden.  
Vlas was zeker naast wol een der artikelen welke reeds vroeg te Dokkum ter 
markt kwam, zoals blijkt uit hetgeen hier volgt. 
In de onmiddelijke nabijheid van Dokkum lag weleer op een terp een uithof 
van het nonnenklooster Sion genaamd: O.L.Vrouwe ter Berge. De geschie-
denis meldt dat op Palmzondag een Mariabeeld met veel plegtigheden werd 
omgedragen in processie. Men offerde dan gewoonlijk was en vlas, waaruit  
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de zegswijze ontstond “Us leaf Froue fen ‘e Bergh hat al sa leaf flaechs as 
jern. (vert. de lieve vrouwe van de berg heeft alzo lief vlas als garen). 
Als staaltje van 17 eeuwse volks-poezie moge onderstaande dienst doen, het 
betreft een vers op de luifel van een linnenwevershuis te Dokkum 
 “Toen er de wevers niet waren  
 werd het armelijk gemaakt, 
 Toen gingen alle menschen naakt 
 En dekten hen met blaren 
 Maar sinds wij zijn gekomen in ‘t land 
 Nam ’t geverniste kleed de overhand, 
 Waarmee zij dekten haren schand, 
 Daarom is’t linnen een kostelijk pand. 
En als in ’t begin van de 17e eeuw de dichter-balling Dirk Rafael 
Camphuysen hier enige rust tracht te vinden en ook inderdaad geniet, 
wordt hij kleinwever op de Legeweg, de straat die ook nu nog Lagewg heet 
en vermoedelijk deel heeft uitgemaakt van de weg die om de terp liep. 
Al deze berichten wijzen steeds op het verwerken van het product der 
huisdieren of akkerbouw en de 6 pelswerkers zullen wel de dierhuiden 
verwerkt hebben. 
Welke omvang de huiden bedrijven in Friesland hadden is eenigsins op te 
maken uit een statistiek van 1862 (Eekhoff, korte beschrijving Friesland). 
Uit Harlingen werden verscheept 44300 gezouten kalfshuiden, 13000 
gedoogde kalfshuiden. In totaal werkten in Friesland 39 leerlooierijen met 
94 werklieden en 14 vellenloterijen met 24 werkers. 
 
Grafvondsten uit den bronstijd, later uit de terpentijd leveren daartoe de 
daadwerkelijke bewijzen. 
Wat aanleiding tot dit artikel is geweest zijn de 17e eeuwse zoo prachtig 
gegraveerde plattegronden die er van Dokkum zijn. Eerst die van 1616 uit 
de Emmius’ kroniek, dan de grote kaart van Bleau ±1650 en tot slot de 
kaart van Schotanus 1664. 
Op al deze kaarten, en we kunnen de oudste tot uitgangspunt nemen, komt 
op ’t noorden een vrij groot terrein voor met loodsen en kuipen. Het terrein 
heet “Schoenmakers Perck” en de putten zijn looiputten. Het bedrijf zal dus 
geweest zijn velleblooterij en leerlooierij. En het merkwaardige is dat zij 
thans in 1943 nog steeds in volle werking bestaat, zij het dan dat de 
looiputten verdwenen zijn. En op hetzelfde terrein worden de huiden 
gezouten, gedroogd, de wol gereinigd en gedroogd, er staan daartoe nog 
eenige loodsen. Tegen het Noorderbolwerk geschaard. De wind moet de 
opgespannen huiden droog maken waardoor een minder aangename geur 
de goede burgers, die die op hun bolwerkje wandelen daar in’t noorden van 
het oude stadje tegemoet waait. 
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De oude kaarten vertellen ons meer van dit bedrijf. De Vlasstraat heeft zijn 
naam zeer zeker te danken aan de groote handel in vlas. De in 1593 
gestichte Waag is gebruikt voor het wegen van varkens etc maar in de 
stichtingstijd was er een grote handel in vijfschacht en filemort (een soort 
laken) waarin hier ook het stadswapen als de keur op de loden werd 
geslagen. Het is tot nu toe niet gelukt een dergelijk loodje te vinden, maar 
wel leverde de bovengrond der terp een franschman en lakenloodje uit 
“timentieres “. Zeker soort Dokkumers hebben voorkeur gegeven aan het 
fransche laken boven het grovere Trunike! 
Het vijfschacht is langer in ere gebleven, de fiskwyfkes uit onze kustdorpen 
in het noorden droegen en oudjes dragen het zelfs nog. En als ze voor 
hunne mannen moeten wirmdollen drogen men tusschen laars en jak een 
pijen broek, dikke grauwe wol mogelijk gelijk aan stof als “pallia” uit Fulda. 
Warm en degelijk, terwijl de naam pij afkomstig moet zijn aan de witte 
monnikspij. 
Doch ook voor de huiden vinden wij aanwijzingen. De kaart van ±1650 
heeft als bijschrift bij de waag genoteerd: looijhall. 
 
Als er voor het Grootschippers gilde in 1750 een “vrachtordening” wordt 
gemaakt op Amsterdam, de Saan, Swolle, maar ook Hamburgh en 
Rotterdam, wordt daarin vastgelegd dat schepen, die de haven (d.i. het 
tegenwoordige Grootdiep) en de Oosterboom door varen “voor elke 100 
huijden en kalfsvellen een stuiver ekstra moeten betalen boven de schepen. 
1840 5 wolkammerijen, 1vellenploterij. 
1870 1 wolkammerij, 2 vellenploterij +3 leerlooierijen met 22 kuipen 
Buiten de wallen runden zij een leermolen, die in de 18e eeuw daar heeft 
gewerkt. Op het eind van die eeuw waren er o.a. 10 wolkammerijen, 4 
velleblooterijen “benevens een groote leerlooijerij, die bij deelen door 
verscheidene eigenaren wordt gebruikt”. 
Toen was het geen klein bedrijf want op een geteekende kaart uit die tijd 
vinden wij naast de diverse putten een 8 tal loodsen tegen elkaar 
aangebouwd. 
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw kocht een Pieter Toornstra 
verschillende kleine bedrijfjes op ”gebouwen met ruim erf, looikuipen en 
kalkdobben, later nog eens de 5e en 6e loods gerekend van het oosten op het 
looijerspark met 2 looikuipen en kiftplak”. Kif (het kif) voor de looijeryij 
gebruikt run (kif misschien verwant met kaf?). 
In 1898 nog eens een deel en daarmee was het bedrijf in ėėn hand 
gekomen. Thans is de zoon van Pieter met diens zoons eigenaar en zetten 
het bedrijf voort. Waardoor een eeuwenoud handwerk, waarvan de sporen 
met zekerheid een kleine 250 jaren kunnen nagegaan worden, in werking 
wordt gehouden. Zoolang de klei voedsel geeft aan koe, paard en schaap,  
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zoolang zal deze tak noodzakelijk blijken te zijn. 
Zoals ik reeds zei, de looiputten zijn verdwenen, doch wie op de foto de 
scheef gezakte deuren en kozijnen aanschouwt, moge dan weten, dat die 
verzakking zijn oorzaak vindt in de slappe ondergrond van een 
dichtgegooide looijput. 
 
Laten wij besluiten met het prentje van een wolkammerij, een tegeltableau 
dat kwam uit een huis op de Breedstraat. Thans eigendom van de 
oudheidkamer. 
 
Sept. 1945. 
Bij een bezoek aan de heer H(erman) Demes mocht ik onderstaande 
gegevens noteren. 
In de Waagstraat waar nu tegenover de Gruyter de manufacturenzaak van 
de firma Ronner is gevestigd, woonde voorheen Gleistra, zich noemende 
wolkammer en wolverferij. De wol werd daar geverfd blau of zwart, voor 
huis stonden dan lange palen met dwarslatten, waaraan de wol hing te 
drogen, zoo hoog mogelijk. 
Wilde men er door en door geverfde draad hebben bijv. voor duffel, dan 
moest de wol eerst geverfd en daarna gesponnen, wat in Tilburg 
geschiedde. 
De vader van H.D. stichtte hier in 1833 althans dan is het gebouw ontstaan, 
in de Oudemanssteeg (nu twee woningen, gele steen) een blauwverferij en 
had tevens drie weefgetouwen. Zijn naam was J.G. Demes zoals het steentje 
vertelt (in 1837 7 jaren oud). 
In de jaren om 1875 was het druk. De wol werd hier betrokken, de garens 
kwamen uit Delft en Groningen. Drie groote knechten arbeiden, twee 
namen waren nu nog in D. geheugen nl. Blumers en Cleveringa. Op de 
weefgetouwen werden gemaakt fiifschacht, voorlaken en boezelaar.  
Fiifschacht was het fijnste, het beste garen werd daar voor gebruikt. Het 
was bestemd voor pakken en rokken voor de vrouwen maar ook voor 
baatjes voor boeren/mannen. Het werd aan stukken geweven van 52 à 53 
el, geverfd en gedroogd. Dan werd het geklandeerd, een zeer zware mangel. 
Daarna geperst tusschen carton, een zwaar houtblok er op ±200 pond. 
Eerst met een rad aangedraaid, dan met een paal door spil met 4 man 
aangedraaid, die in de tredmolen liepen. Kon het niet stijver in elkaar 
geperst worden, dan bleef het 4 dagen er in zitten en kwam het er glad uit. 
De 2e soort was voerlaken, grovere ketting en inleg. 
Nog grover heette boezelaar, 6/4 à 5/4 breed gebruikt voor wollen 
schooten. Van het 6/4 had men 1½ el noodig, van het 5/4 3 el er kwam dan 
een naad in. Als wol werd gebruikt schiepegrau (donkere wol). De prijzen 
waren destijds: 
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Fiifschacht ±1.50 per el 
Voerlaken ±1.10-1.15 per el 
Boezelaar ± 0.90-1.10 per el 
J.G.Demes weefde ook wel in loondienst, de boeren leverden dan zelf de 
reeds gesponnen garens van eigen wol. 
Naast weven werd er ook geverfd, meest voor derden. Men ontving dan 
garen of gebreide kousen en sokken, soms 2 à 300 paar per week. 
Zwartverven, provinciehout in een ketel gekookt. Kousen 10 ct per paar, 
sokken 5 ct, roofgaren 5 cent, manskousen (slinkje hoasen) 15 ct per paar. 
Het moest 1 à 2 uren koken, dan uitspoelen in het Kleindiep, waar een 
barte lag, daarna drogen aan een lange paal voor de ververij, werd het aan 
latten zoo hoog mogelijk opgehesen. ’s Winters moest men het in een 
drooghok bij kachelwarmte drogen. Ook rokken, jakken, jurken werden 
geverfd. Blauw verven was duurder, men gebruikte Indigo. Dit werd bij ’t 
pond gekocht. Later kreeg men analine. Stoffen bv ook bruin. 
Als ketel gebruikte men gemetselde kuipen gedeeltelijk in de grond, voor 
kleine porties groote koperen gootling. Brandstof was lange turf. Voor het 
blauwverven gebruikte men 2 kuipen, 1 voor warme stof, mocht niet koken, 
temperatuur ± 60 à 70 graden. Katoen kwam in koude bad. 
 
In de omgeving woonden diverse wevers o.a. te Oosternijkerk 
Rinsumageest- Gradus Pijper 
Holwerd- Bernardus Duipmans 
Wouterswoude- Huiging 
Dit was ± 1860/1870  
Allen , evenals Demes: RC 
 
In Dokkum was toen een zekere Bruining in huis nu A.J. Schaaf. Had een 
katoendrukkerij. Een klein zaakje, ook drukkerij was van Gelt de Graaf. 
Alleen zwart verven.  
Aan Zuiderbolwerk had Chr. Wüst een vellenbloterij. J.G. Wüst had in de 
Nauwstraat een wolkammerij. 
 
Fam. De Vries-Feijens was afkomstig uit Meppen. Deze had onder andere 
de oude RK kerk, dus voor 1870, een pakhuis voor wol. 
In de oude kerk was de preekstoel draaibaar, wanneer die niet gebruikt 
werd, werd hij terzijde gedraaid, er was dan beter zicht op het altaar. Als er 
’s zomers veel hannekemaaiers waren om Dokkum was die kerk te klein. Ze 
zaten dan wel op de trap. De noodkerk tijdens de bouwen stond in de tuin 
van de pastoor. 
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STUURMAN IN DE SLOOT 
 
Piet de Haan (  
 
Zoals bekend heeft de Koninklijke Bibliotheek de belangrijkste 
Nederlandse kranten van 1618-1995 onlangs online beschikbaar gesteld via 
http://kranten.kb.nl. Bij het zoeken in deze nieuwe bron kwam ik het 
hierna volgende bericht in het Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhage 
van 29-12-1867 tegen. Hetzelfde bericht bleek overigens ook al in de 
Leeuwarder Courant van 21 december te hebben gestaan.  
  
“Een stuurman, woonachtig te Antwerpen, was in het begin der afgeloopen 
week om familiezaken op reis naar Ameland, waar hij zijne kinderjaren had 
doorgebragt. In den laten avond van Woensdag den 18e dezer begaf hij zich, 
vergezeld van een sjouwer, op weg van Dockum naar Holwerd. Te 
Brantgum bij de herberg ontmoette hij twee ledige vlaswagens, die te 
Holwerd te huis behoorden, en hij maakte van deze gelegenheid gebruik, 
om rijdende zijne reis te vervolgen. Niet lang echter had dit geduurd, toen 
de wagen, waarop hij zich bevond, door de duisternis in eene sloot stortte, 
waaruit de stuurman niet zonder eenige moeite kon gered worden. Te 
Holwerd in het logement gekomen, bevond hij zich vrij wel, doch na 
verloop van een paar uren werd hij dood in zijn bed gevonden. Het lijk van 
dezen zoo noodlottig omgekomene, die, naar men zegt, eene weduwe en 
een kind achterlaat, is op het kerkhof te Holwerd begraven.” 
 
Het betrof Pieter Pieters Edes een 35 jaar oude te Antwerpen wonende 
stuurman. Hij was in 
Rotterdam geboren 
en op Ameland 
opgegroeid als zoon 
van Pieter Jacobs 
Edes die afkomstig 
was van Ameland.  
In het krantenverslag 
is sprake van 
duisternis en vertrek 
uit Dokkum in den 
late avond. De 
afstand Dokkum – 
Brantgum was/is 1 ½ 
uur gaans. 
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 Aangezien het midden december was, is het aannemelijk dat Pieter Edes 
en de sjouwer in Brantgum arriveerden toen het al donker was. Mogelijk 
lag er sneeuw en was er een heldere sterrenhemel maar dat lijkt niet 
aannemelijk als we het weeroverzicht van de maand december bekijken. 

 
[23 Fahrenheit= ongeveer - 5 Celsius.  28 Fahrenheit=ongeveer - 2 Celsius] 
 
Het ongeluk gebeurde 
op de oude Dokkumer 
weg. Ten tijde van het 
ongeluk was dit een z.g. 
kleiweg. Dit soort 
wegen was in de herfst 
en winter moeilijk be-
gaanbaar. Het waren 
dan min of meer 
modderwegen. Tegen-
woordig is het weggetje 
voorzien van klinkers 
en wordt het voorna-
melijk gebruikt om de 
aanliggende landerijen 
te bereiken. Het is een deel van de historische weg Holwerd – Dokkum. 
Deze weg is onderdeel van Historische Wandelpaden netwerk in Friesland: 
http://www.historischepaden.nl/index.php?page=Wandelroutes 
 

 
261 

 
 



Als we de foto van de historische weg met de weersomstandigheden 
combineren, ontstaat er het beeld van een smalle slingerweg met 
karrensporen in de natte modder. ’s Avonds zal het gevroren hebben en het 
glibberen over de bevroren karrensporen kon beginnen.  
Qua omstandigheden is het mijns inziens niet verwonderlijk dat dit soort 
ongelukken kon gebeuren. Hierbij is het bijtanken in de Brantgumer 
herberg door de voermannen van de vlaswagens buiten beschouwing 
gelaten. 
 
In Brantgum maar ook in Holwerd zal het overlijden van de stuurman het 
gesprek van de dag geweest zijn. In Holwerd waren ze overigens nog maar 
net bekomen van de schrik door het overlijden van de turfschipper Hendrik 
van der Velde die ook met de gladheid te maken kreeg.  
 

 
 
Naschrift: 
De grafstenen van Pieter Edes en van Hendrik van der Velde zijn niet meer 
aanwezig. 
 
Bron: 
Overlijdens akte 19-12-1867 nr 135 Westdongeradeel 
Digitale archief: De krant van Toen 
   Historische kranten van de Koninklijke Bibliotheek 
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GRAAF  MACHETTI  IN  DOKKUM 
 
D. Westerhof  (  
 
Het betreft een familie de Machetti afkomstig uit Asti in de streek 
Piermonte in Italië. Nakomelingen wonen nu nog steeds te Dokkum en ik 
vond op Internet een stamboom van de familie van der Bij in Dokkum die 
er nog afstammelingen van zijn.  
Dit verhaal is te vinden als bron in het Historisch Centrum Overijssel 
Formsma, inv. nr. 52. Hier ongeveer het verhaal zoals de Machetti dit zelf 
weergegeven heeft in zijn brieven. 
 
In de 16e eeuw was kasteelheer op het kasteel Frinco te Asti Claudius 
Caesare Machetti. Het kasteel werd volgens zijn verhaal bedreigd 
(waarschijnlijk door de hertogin van Savoye). Zijn 14 jaar oude zoon 
Caesare Machetti liet hij ontvluchten via een dik touw uit het venster van 
het Kasteel. Hij zond hem naar een school in Nederland. Er werd niet 
vermeld waar deze school stond. 
Na enige tijd dacht de vader dat de regio weer vrij van gevaar was en zond 
een boodschapper naar Nederland om zijn zoon te vragen weer terug te 
keren naar Italië. Voor de duidelijkheid. Deze vader was Claudio Caesare 
Machetti, geboren omstreeks 1505 in Piermonte, Dracomery Italë en is 
overleden in 1584 te Italië. 
Het was dus de bedoeling dat deze zoon, geboren in 1550 te Salugien in 
Piermont, weer naar het kasteel Frinco zou komen. Dit was de jonge 
Claudio Caesare Machetti. Maar de boodschapper was een verrader en een 
dief. De jonge Machetti reisde met deze boodschapper mee. Maar op zijn 
reis werd hij door de boodschapper gevangen genomen en als een slaaf 
verkocht met al zijn kleren (zoals dit letterlijk in het verhaal staat). Zo bleef 
hij lang in een vreemd land zonder de taal van dat land te kunnen spreken 
(De naam van het land staat niet vermeld). De boodschapper kwam nooit 
meer bij de vader om te vertellen waar zijn zoon gebleven was. De vader 
zond overal boodschappers heen om hem te zoeken, maar hij kreeg nergens 
enig nieuws. Op het laatst dacht hij dat zijn zoon gedood was. 
De zoon groeide op en werd volwassen. Na enige tijd kwam hij vrij en 
besloot naar zijn vader te gaan. Hij ging per schip. Maar op zee was het erg 
gevaarlijk, de zee was vol gevaren. Piraten overmeesterden het schip en 
iedereen werd gevangen genomen. Hij werd in de gevangenis gegooid en 
totaal ontkleed. Zo zat hij enige tijd gevangen te Duinkerken (België). Hij 
zat er volgens zijn eigen verhaal diverse jaren omdat er niemand was om 
losgeld voor hem te betalen.  
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Hij ontsnapte op een miraculeuze manier. Vervolgens kwam hij terecht in 
Dokkum. Volgens stamboomgevens: Caesara Claudius Machetti, geboren in 
1557 te Salugien Piermonte. Overleden te Dokkum op 10-02-1622 te 
Bolsward. Hij trouwde omstreeks 1585 te Bolsward met Mayke Arents van 
Lunsinghe. Volgens zijn verhaal kreeg hij daar twee zoons Luis en Isaac 
Machetti. 
Ondertussen overleed zijn vader Claudius Caesare Machtti. Diens broer 
Antonio Machetti werd kasteelheer te Italië. 
Deze was erg blij toen hij hoorde dat de zoon van zijn broer nog steeds 
leefde in Nederland (te Dokkum) en dat hij enkele kinderen had. Hij zond 
de boodschap dat Caesare een erfgenaam was van zijn vader en eigenaar 
van de helft van het kasteel en het landgoed Frinco. 
Maar voordat hij meer over deze feiten kon vertellen, overleed hij en diens 
zoon Hercules Machetti werd kasteelheer op Frinco. 
Hercules besloot om zijn neef te Dokkum te bedriegen en zond een 
boodchapper naar Nederland met de naam Peter Iesschot, een man die uit 
Dordrecht kwam en in Italë woonde. 
Deze man gin naar Sibrant Siccama die secretaris was van Hasselt in 
Overijssel vanaf 1592. Caesare Machetti vertrouwde deze man volkomen 
omdat deze zijn buurman was (waarschijnlijk te Dokkum). Zo kreeg 
Caesare Machetti het idee dat zijn goederen en kasteel in Italië waardeloos 
waren. Hij kreeg een brief met het voorstel om het spul in Italië (de helft 
van het kasteel en goed) te verkopen. Hij tekende en kreeg er geld voor. 
Er kwam een man uit Italë met de naam Julio Caesare. Deze kwam hem 
waarschuwen om het goed niet te verkopen. Maar hij was te laat, het goed 
was al verkocht. Julio vertelde hem dat hij was bedrogen. 
Na dit alles overleed Caesare na een leven van zorg pijn en een zwak hart. 
Zijn zonen wilden hem wreken en gingen een rechtszaak aan tegen 
Hercules Machetti te Frinco. Dit gebeurde aan het gerechtshof van de 
hertog van Hawodien, Monsarrat en Mantua. Ze vroegen om hulp aan de 
regering van Hasselt omdat ze gehoord hadden dat er een verkoopakte was 
in hun archief d.d. 18-04-1603 en ze vroegen om een kopie voor hun 
rechtzaak. In die akte was sprake van de helft van het kasteel Frinco en de 
goederen in Hallugia. 
Hoe de rechtzaak verder verlopen is, is niet bekend. Maar aangezien de 
nakomelingen in Friesland zijn blijven wonen, zal het niet het beoogde 
effect gehad hebben. 
Omdat dit toch een te mooie geschiedenis was, wilde ik dit de bewoners van 
Dokkum niet onthouden. 
 
Er zijn nog enkele losse eindjes die opheldering verdienen. Misschien dat 
leden van de historische vereniging deze kunnen beantwoorden? 
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*Speelt dit verhaal inderdaad in Dokkum, zoals Machetti beweert, of is het 
toch te Bolsward gebeurd? 
*De twee zonen van Caesare Machetti kom ik nergens tegen in de bekende 
stambomen, die zoals hierboven al is meegedeeld vanaf 1585 te Bolsward 
bekend is 
*Hebben ze misschien voor of na die tijd te Dokkum gewoond? Dit moet 
toch op het streekarchief na te gaan zijn? 
*Tevens is er sprake van de bekende buurman Sibrant Siccama, woonde 
deze in Dokkum voor of na die tijd? 
 
Wie duikt er in deze historie ?! 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRAAG 
Sedert kort ben ik lid van uw vereniging. Van Hans Zijlstra ontving ik een 
kopie van het boekje Dijkstra, dat familiegebeurtenissen bevat van 1891 tot 
1958. Het onderstaande heb ik daaruit gehaald. 
 
Als laatste wordt het overlijden vermeld van Tettje H. Dijkstra op 13 nov. 
1952, Minze de Jong op 16 jan. 1954 en H.Sytema op 13 nov. 1958. 
Ook is vermeld dat Tettje Harmens Dijkstra is geboren op 11 febr. 1877 als 
dochter van Hessel Harmens Dijkstra en Stijntje Sikkes Wiersma. Zij waren 
op 10 mei 1877 getrouwd te Rinsumageest. 
Tettje is getrouwd met Minze Wiegers de Jong en heeft drie kinderen 
gekregen, Joukje, Hessel en Stijntje. Joukje is geboren op 14 juli 1900 en is 
misschien getrouwd en heeft nakomelingen. De twee anderen zijn jong 
gestorven. 
 
Mijn vraag is of er nakomelingen bekend zijn van Joukje de Jong. 
Zijn er lezers van De Sneuper die mij hierover kunnen informeren. 
Bij voorbaat dank voor de medewerking, 
Fedde Dijkstra,
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Ik zie wat goed is, maar toch... 
 

DOKKUM  EN  DE  KOLONIËN (deel 3) 
 
Wil Schackmann (  
 
Eind 1823 wendt de subcommissie van weldadigheid Dokkum zich tot de 
Maatschappij van Weldadigheid. Het gesticht voor bedelaars De 
Ommerschans is dan een jaar geopend en men heeft er een klant voor. 
Een notabel uit Dokkum wil zijn broer in het gesticht plaatsen. Want daar 
is van alles mis mee. 
 
Douwe Petrus van Steenwijk is 25 januari 1784 te Holwerd geboren. Hij is 
een telg uit een predikantenfamilie en zelf gaat hij, nadat hij in Dokkum 'de 
triviale scholen met roem doorgeloopen' had, ook Godsgeleerdheid 
studeren. Zijn vader is dan predikant in Leermens bij Appingedam en op 
zijn twintigste wordt Douwe daar ´over de Geloofs- en Zeeden-Leere van 
den Christelijken Gereformeerden Godsdienst ondervraagd´ en 'naa de 
vereischte beantwoordinge van de vastgestelde bijzondere vraagstukken' 
tot lidmaat aangenomen. Zijn studieresultaten zijn meer dan voortreffelijk 
en 'hij begon reeds als student proeven te geven van zijne bekwaamheden 
voor den kansel'. 
Dat zet niet door, hij verandert van studie. Hij stapt over naar medicijnen 
en maakt ook daar goede vorderingen. 'Doch helaas!' Douwe gaat 'aan het 
lichtmissen' en drinken, hij geeft zich over aan 'een allerliederlijkst gedrag' 
en wat zijn familie ook probeert om hem op het rechte pad te brengen, alles 
is vruchteloos. Hij maakt schulden die door de familie moeten worden 
voldaan, hij is een tijdje soldaat maar deserteert uit het leger en hij belandt 
regelmatig in de gevangenis. En dat schijnt steeds te helpen, want tijdens 
een detentie gedraagt hij zich goed. 'Meer dan eens heeft men hem, op 
hoop van beterschap gered, door voorspraak de vrijheid bezorgd, gekleed, 
van alles voorzien; maar spoedig bleek het, dat hij dezelve gebleven, of 
liever verergerd was.' 
Twee jaar terug, in de militaire provoost te Leeuwarden, had hij zich met 
behulp van geleende boeken verder bekwaamd in de geneeskunst, 'hij las 
schreef, studeerde, onderwees andere gevangenen, en stichte daar veel 
nuts'. Maar nauwelijks is hij op vrije voeten of 'het is weer het oude 
ellendige doorslechte leven'. De schrijver van deze brief citeert Ovidius als 
hij handel en wandel van Douwe Petrus beschrijft: 'video meliora, 
proboque detoriora sequor', vrij vertaald: ik zie wat goed is, maar toch 
beland ik steeds in het slechte. 
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De subcommissie schrijft op verzoek van een broer van Douwe Petrus die 
door hem 'rentmeester der stad Dokkum' genoemd wordt, maar die ook in 
wijn schijnt te handelen. De broer is bereid de kosten te betalen om Douwe, 
die momenteel verblijft in een huis van correctie maar wiens straftijd 
binnenkort afloopt, in het bedelaarsgesticht te plaatsen. Immers, de 
ervaring heeft geleerd: 'mist hij zijne vrijheid dan is hij doorgaansch 
handelbaar'. En iedereen wil zo graag dat hij zijn grote talenten eens nuttig 
gaat gebruiken, want hij 'is door den milden Schepper begunstigd, met de 
edelste vermogens, in dit opzigt munt hij uit boven 100den, ja 1000den'. 
Op 24 februari 1824 arriveert Douwe Petrus in de Ommerschans. Hij is dan 
39 jaar, hij heeft een lang gezicht, een ingevallen mond en een lange en 
geboogen neus. Al na enkele dagen doet hij als 'zieken oppasser' dienst op 
de ziekenzalen van het gesticht, hij blijkt beter gediplomeerd dan de arts 
die er op dat moment werkt en al een maand na aankomst wordt hij 
aangesteld als geneesheer. 
Iedereen is vol lof. De koloniedirecteur vindt 'dat de oppassing der zieken 
in het hospitaal mijns inziens niets te verbeteren overlaat' en een 
controlerend geneesheer laat na een gesprek met Douwe weten dat hij 
'veele geneeskundige kennis in hem meende te vinden'. Douwe Petrus is 
later dat jaar ook de eerste die aan de bel trekt over de algemene 
gezondheidstoestand van de mensen die door stedelijke autoriteiten naar 
de Ommerschans gebracht worden. De begroting van het gesticht moet 
kloppend worden door wat de opgesloten bedelaars op het land en in 
spinzalen produceren. Maar plaatselijke werkhuizen en gemeentebesturen 
dumpen er ook bejaarden en invaliden die niet tot enige productieve arbeid 
in staat zijn. December 1824 maakt Douwe een lijst van die 
arbeidsongeschikten. Er zijn er meer dan honderd die niet kunnen werken. 
Nogal wat blinden, flink wat mensen die worden omschreven als 
'zinneloos', wat we tegenwoordig als een psychische beperking zouden 
benoemen, velen met 'verval van kragten door hunne hooge ouderdom' en 
verder borstkwalen (vermoedelijk tuberculose), jicht, verlammingen, 
'dubbeld zwaar gebroken', enzovoort. 
Het probleem is dat er voor die mensen geen instellingen bestaan waar ze 
verpleegd kunnen worden en uiteindelijk wordt besloten ze in de 
Ommerschans te laten en er van overheidswege een extra vergoeding voor 
te betalen. Diezelfde overheid heeft inmiddels vernomen dat de medische 
dienst van het gesticht wordt gerund door iemand met een erkend 
drankprobleem. Douwe wordt afgezet als dokter en beheert vanaf dat 
moment de apotheek van het gesticht. En dan... overkomt hem het soort 
van gebeurtenis dat een ommekeer in een mensenleven kan veroorzaken. 
Ze heet Adriana Brauckman. 
 
 
 

267 
 
 



Ze is de dochter van een kolonist uit Woerden die grossiert in conflicten 
met de kolonieleiding en die op de Ommerschans wordt vastgehouden 
nadat hij een wijkmeester met een mestvork achterna had gezeten. April 
1829 trouwt de dan 45-jarige Douwe Petrus van Steenwijk met de 19-jarige 
Adriana Brauckman. En vanaf dat moment gaat het crescendo! 
Nog in 1829 wordt Douwe Petrus aangesteld als een van de geneesheren 
van de etablissementen in Veenhuizen. Vier jaar lang wordt er van de 
duizenden bewoners daar geen kwaad woord over hem gehoord. Tot twee 
keer toe moet hij na het tussentijds vertrek van een andere arts de 
medische scepter zwaaien over alledrie de gestichten in Veenhuizen en dat 
gaat hem ook goed af. Hij vindt een nieuwe kuur uit tegen de veel 
heersende schurft. De bestaande methode werkte ook wel maar was wel 
heel erg belastend voor de vaak niet sterke gestichtbewoners en Douwes 
nieuwe kuur wordt algemeen ingevoerd. Zijn echtgenote schenkt hem die 
jaren twee dochters. 
Maar dan... april 1833, na vier jaar huwelijk, overlijdt Adriana, pas 23 jaar 
oud. En prompt gaat het weer helemaal mis. In juli wordt bekend dat hij 

meermalen in beschonken toestand 
bij een in barensnood verkerende 
vrouw is verschenen en in augustus 
dat hij alle bezittingen inclusief zijn 
instrumenten en boeken had 
verkocht om aan drank te komen. Hij 
wordt ontslagen en verlaat 
Veenhuizen. Om weer 'het slechte' te 
doen. 
Want hij zal later nog regelmatig 
terugkeren in het bedelaarsgesticht. 
Zodra hij er zit maakt hij zich nuttig 
door les te geven of door op de 
apotheek te passen of door andere 
activiteiten. Maar na een tijdje komt 
er weer een terugval en dan loopt hij 
uit het gesticht weg. 
In 1846 verschijnt bij een 
boekhandelaar in Tiel een boek van 
zijn hand. De titel: 'De vagebond'. In 
het voorwoord merkt hij op dat het 
verhaal 'grootendeels op waarheid 
gegrond is'. Hij heeft de vagebond 
willen schetsen 'gelijk ik hem gekend 
heb'.  
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Maar de beschreven gebeurtenissen zijn 'naar de eischen eener behoorlijke 
geheimhouding gewijzigd', en dat is heel grondig gebeurd want voorzover 
ik het heb doorgekeken valt in het boek niets van zijn eigen belevenissen 
terug te vinden. Maar dat is ook niet schrijvers bedoeling. Geformuleerd in 
het zedelijk-belerende toontje dat in die tijd gebruikelijk is geeft hij als 
reden voor zijn schrijfarbeid 'om aantewijzen, hoezeer de mensch, wanneer 
hij eenmaal van het regte spoor is afgedwaald, allengkens op het pad van 
ondeugd en zedeloosheid voortholt, en met elke schrede zijn gewis verderf 
te gemoet treedt'. 
Dat 'gewis verderf' gaat bij Douwe niet zo snel als je met die levenswijze zou 
verwachten. Hij is 83 jaar als hij in maart 1867 overlijdt. In het 
bedelaarsgesticht uiteraard. 
 
(Wil Schackmann is schrijver van het boek De proefkolonie over de start 
van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord, dit artikel is een 
voorstudie voor een volgend jaar te verschijnen boek over de kolonie 
Ommerschans). 
 
 

AFKOMST VAN DOUWE PETRUS  
VAN STEENWIJK 
 
Douwe Petrus stamt uit een (Dokkumer) dominees-familie, tenminste vele 
leden van de familie Steenwijk, ook wel als Van Steenwijk geschreven, 
hebben verschillende gemeenten als dominee gediend. 
Oudst bekende voorvader is Marten Jansz die rond 1660 gemeensman en 
burgemeester van Dokkum was. De familie heeft tot 1920 het pand De 
Gekroonde Eenhoorn in bezit gehad, op de hoek van de Boterstraat, 
jarenlang in gebruik bij de firma Straatsma en nu een Kruidvat. 
Een kort overzicht van de familie met enkele bijzonderheden. 
 
1. Marten Jansz. Steenwijk, trouwde 3-3-1660 te Dokkum met Grietje 
Jacobs Merswal. Uit dit huwelijk: 
2a Jacobus * 10 feb 1661 Dokkum 
2b Trijntje * 1668 Dokkum 
2c Klaas *na 1670 Dokkum 
2d Petrus * 1672 Dokkum (de laatste drie data zijn bij benadering) 
 
2a. Jacobus Steenwijk, geb. 10-2-1661 te Dokkum, overl. 15-1-1742 te 
Longerhouw, ongehuwd. Hij deed op 7-6-1685 intrede in de gemeente 
Longerhouw en zou er zijn hele leven blijven, 57 jaar lang. 
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2c. Klaas(Nicolaus) Steenwijk, geb. 1670 te Dokkum, deed 4-11-1703 
belijdenis bij zijn broer Jacobus in Longerhouw als kandidaat predikant, 
trouwde 4-11-1703 met Anna Sandvoort van Ternaard 
2d. Petrus Steenwijk, geb. 1672 te Dokkum, overl. aug/sept 1749 
Surhuisterveen, trouwde 21-8-1705 te Dokkum met Barbera Haarsma. 
Petrus was tijdelijk predikant te Waaxens (WD) 1695-1696, werd geschorst, 
toen conrector van de Latijnse school te Dokkum. Van 1711 tot zijn 
emeritaat in 1743 predikant te Surhuisterveen. Uit dit huwelijk: 
3a. Bernardina, geb. 12-12-1706 te Dokkum 
3b. Bernardus, geb. 17-7-1709 te Dokkum 
3c. Margrietje, geb. 12-12-1710 te Dokkum 
3d. Martinus, geb. jan. 1714 Surhuisterveen, ged. 4-2-1714 
3e. Gozewijn, geb. jan. 1714 Surhuisterveen, ged. 4-2-1714 
3f. Maria, ged. 15-11-1716 Surhuisterveen 
3g. Wilhelmina, ged. 7-6-1722 Surhuisterveen 
 

3d. Martinus van Steenwijk, geb. jan. 1714 Surhuisterveen, overl. 5-2-
1790 Surhuisterveen, trouwde 30-11-1749 Regina van Oosterkamp. Deed in 
1736 belijdenis te Longerhouw bij zijn oom, was predikant van 1738-1743 te 
Rottevalle en van 1743-1790 te Surhuisterveen. Uit dit huwelijk: 
4a. Petrus Martinus geb. 1751 te Surhuisterveen 
 

4a. Petrus Martinus van Steenwijk, ged. 18-10-1750 Surhuisterveen, 
overl. 31-12-1813 te Leermens, trouwde (1) 13-8-1775 te Suawoude met 
Antje Steensma van Midlum, trouwde (2) 3-5-1778 te Suawoude met 
Lutske Benedictus Riemersma, trouwde (3) 18-5-1812 te ’t Zandt met 
Aafjen Bebingh. Petrus Martinus van Steenwijk was predikant te Huins (als 
kandidaat) in 1773-1774, van 1774-1778 te Suawoude, van 1778-1797 te 
Holwerd en daarna te Leermens. Hij was ook een aantal jaren 
legerpredikant in zijn Holwerder periode. Uit het eerste huwelijk: 
5a. Martinus, geb. 5-5-1776 Suawoude. Uit het tweede huwelijk: 
5b. Benedictus, geb. 30-3-1779 te Witmarsum 
5c. Regina Hinke, geb. 9-1-1781 Holwerd (huwde Hotze van Assen in 1804) 
5d. Hinke, geb. 7-4-1782 Holwerd 
5e. Douwe Petrus, 25-1-1784 Holwerd x 18-4-1829 Adriana Brauckman 
5f. Berbera, geb. 7-12-1786 Holwerd 
5g. Lucius Gerhardus 27-11-1787 (moeder stierf 11 dec. 1787 in krambed) 
 

5b. Benedictus van Steenwijk, 30-3-1779 Witmarsum, huwde 29-5-
1817 te Dokkum Johanna Posthumus, was plaatselijk ontvanger, later 
wijnhandelaar. Uit dit huwelijk: 
6a. Petrus, geb. 4-3-1819 te Dokkum 
6b. Catharina, geb. 18-8-1821 te Dokkum 
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WAREN VOORVADEREN VAN  
ROEL KOOISTRA OOK KOOIKERS? 
Mijn onderzoek begint bij Douwe Siedses Kooistra geb. 1758 overl. 21-6-
1838 te Ferwerderadeel, geh. 12-6-1785 te Hogebeintum met Tijtje Aedes 
Broekens geb. 30-7-1758 te Hallum en overl. 13-2-1826 Leeuwarderadeel. 
Zij kregen 4 kinderen, waarvan drie keer een SIEDS (!) : 
Sieds Douwes geb;12-4-1786 te Ferwerd 
Akke Douwes geb;26-9-1788 te Ferwerd 
Sieds Douwes geb;24-4-1793 te Ferwerd 
Sieds Douwes geb;11-12-1798 te Hallum 
Verdere gegevens heb ik tot 1900 bijna compleet maar ik hoop iemand uit 
deze familie eens te ontmoeten en gegevens uit te wisselen. Dat zou ik erg 
fijn vinden. Roel Kooistra,
 

Onze eendenkooideskundige Gerard Mast ging aan de slag met boven-
staande gegevens, immers de naam Kooistra duidt op verband met 
eendenkooien, maar…”helaas die vond ik niet. De vader van Douwe Siedses 
is Siedse Douwes. Deze Siedse Douwes kon ik ook niet aan een kooi 
koppelen. Jammer. Als iemand het wel weet waar Siedse Douwes het 
mogelijke beroep van kooiker had dan zou ik dat ook graag willen weten. 
De keuze van de achternaam Kooistra moet toch zo zijn reden hebben. 
Heb toch wel wat voor Roel Kooistra gevonden. Het gaat om een 
proclamatie in het Nedergerecht van Ferwerderadeel in Tresoar te 
Leeuwarden in inv.nr. 67 (1802-1804) folio 180: 
 

Keimpe Jacobs en Dirkje Gosses echtelieden wonende onder Marrum b. b. 
en c. op de koop van zeekere huisinge en daarbij zijnde grond met bomen 
en plantagie cum annexis staande en gelegen onder Hallum aan de 
Vijffhuister Dijk bij Douwe Siedses in gebruik tot den 12 maij 1804 en 
als dan vrij te aanvaarden zijnde vrij van schattinge grondpagt hebbende 
tot naastleegers Sijds Popes ten oosten G.G. Postma ten zuiden, de dijk ten 
westen en Jan Aedes ten noorden etc. etc. 
Aldus gekogt publicq bij strijkgeld van Antje Gerrijts weduwe wijlen 
Harmen Gerrijts te Hallum voor ½, Gerrijt Gerrijts Postma lid van het 
gerecht en gemeente Bestuur van Ferwerderadeel meede aldaar voor 1/8, 
Jan Jacobs Kuiken huisman onder Jacobi Parochie voor ¼ en het verdere 
recht van de resterende 1/8 gezamentlijk bij scheidinge bekomen hebben 
van Jan Janzen van der Meij ontvanger te Wester Nijkerk als curator 
over Jetske Hendriks. 
De Koopsom is 700 car.g. De koopbrief is van 1-12-1803 
(De Vijfhuisterdijk bestaat nog steeds, ligt dicht onder Oudebildtzijl) 
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