
REDAKTIONEEL 

oF. vos 

Oei, alweer bijna een jaar voorbij, en we hadden nog zoveel 
wiljen doen. Hier nog even naartue, en daar nog wat vragen, 

en ga zo maar doot. 
Maar gelukkig dat er altijd werk blijft, want zonder hebby 
is het ook niks. 
De redaktie heeft haar best gedaan om de aatgehoden kopij zo 
geed mogelijk te spreiden, zodat ieder iets van zijn gading 

kan winden. Maar de slegan luidt nog steeds: als de leden 
nieta insturen, kan dé redaktie miet werken. Dus: met zijn 

allen de schouders eronder! 

De redaktie wenst u en de uwen een goede jaärWiaseling toe 
en weel leesplezier, 
En op naar de Ile jaargang van DE SNEUPER! 

BESTUURLIJK 

G.M.J. de Wager 

Wij houden uw informatievoorziening op peil met alweer. een 

nieuwe Sneuper. Het is een naam die al echt gebruikt wordt 
voor mensen die historisch en genealogisch onderzoek doen, 
zo las ik in het Friesch Dagbläd, De laatste tijd is het nog 

al eens in het nieuws en oek op EV. 
In onze regelmatige vergaderingen met dhr Medema van het 
Streekarchivariaat is haar voren gekomen dat hij behoefte 
Heeft aan enkele vrijwilligers vaor projecten op het ar- 

chief, als u nag tijd over heeft neem dan even contact Met 

hem op. 
Ook is de wereld van het archiefwezen heel erg in beweging 
door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van CD-rom, 

Internet en micrefithering. Daar moeten keuzes in gemaakt 
werden en dat ia niet altijd gemakkelijjk, cok gezien de 

bedragen die ermee gemoeid zijn geeft dat grote druk op de 

besturen. 
Dit is cok al weer de laatste Sneuper van 1996 en daarom 
wensen wij als bestuur en medewerkers u als lezers, gezalli- 
ge feestdagen en een voorspoedig nieuw Jaar. 
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LEDENNIEUWS 

E. SMITS 

We mogen ook deze keer een nieuw lid welkom heten! Het ia: 
Dhr. F. Wijnsma, (Me. 158) 
Schutterweg #7 
1033 KW Amsterdam 

die bezig is met de genealogieën wan Wijnsma, Postma en 
Venemá. 

Adreswijziging: 
Dhr. F- Kloostra (Mo. 34) is verhuisd naar 

Gruttostraat 27 

SEA BC Kellum 
Dhr. D.A. Zwart (Na, 71) is verhuisd naaf 

Blatwhuisstraat 5 

-A104 EV Damwoude 
tel. Ó511-422356 

In de adreswijziging van dhr. Velink is een fout geslopen. 

Onze excuses daarvoor! Dat moet zijn: 

Dhr. Th.D. Velink 
be Omloop 3, app. d 
$101 EW Dokkum 

De beloofde ledenlijst met de onderwerpen moest helaas Ver- 
schoven worden naar het maart-'9/-numer vanwege ruimte- 

gebrek, evenals sommige kopij. 

Blijft uv vooral uw Kopij insturen, want variatie js ons 

metta! 
Goede feestdagen wensen wij u toe en een gezond 1997! 

DE LAATSTE EXEMPLAREN 

Van het boek "Het Engwierumer Polderhuisje en zijn Bewoners” 
zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Wie interesse heeft 

in een stukje geschiedenis van het Engwierumer Nieuwland, 

waarbij een indruk wordt gegeven van het leven in eenzaart- 
heid achter de Friese zeedijk, waar de bewoners van het 
polderhuiaje door de eigenaren van het in de kwelders lopen- 
de ver werden belast met toezicht houden op en eventueel 
tijdens hoog water veilig stellen van hun dieren, kan mië- 
schien nôg de hand leggen Gp een van de laatste exemplaren. 

Het boek telt 106 bladzijden, ia verlucht met vele foto's en 
tekeningen van bewoners en het huisje, is gebonden in stevig 
kaft, formaat 1Fx25 cm, kostprijs: f 27,75 [thuis bezorgd} 

Te verkrijgen bij de schrijver: 
R. Nouta te Dokkum, 0519 = 295666



GENEALOGIE VAN SJUK FRANSEN

U.M. DE VRIES

I SJUK FRANSEN. Hij is getrouwd te Hantumhuizen op zondag 5  
april 1739 met LIJSBETH YEDES. Uit dit huwelijk:
1 TJITSKE SJUKS, geboren te Hantumhuizen op donderdag 11  

augustus 1740. gedoopt aldaar op zondag 21 augustus 
1740.

2 YDE SJUKS, geboren te Hantum op maandag 9 november 
1744, gedoopt aldaar op zondag 27 december 1744, volgt  
onder II-a.

3 FRANS SJUKS, geboren te Hantumhuizen op donderdag 10 
februari 1746, gedoopt aldaar op zondag 27 maart 1746,  
volgt onder II-b.

II-a YDE SJUKS, geboren te Hantum op maandag 9 november 1744,
gedoopt aldaar op zondag 27 december 1744, over- leden  aldaar
voor 1790, zoon van SJUK FRANSEN (I) en LIJSBETH YEDES.

Vertrekt met zijn vrouw in 1777 naar Hantum op no. 55  
(Speciekoh.).

Hij is getrouwd te Hantum op zondag 26 mei 1776 (1) met JITSKE
JANS, afkomstig uit Hantumhuizen, overleden te Hantum  voor
zondag 8 juni 1783.

Zij vertrok na het overlijden van haar 1ste man in 1773  
naar Hantumhuizen no. 14 (Speciekohier).

(Zij is eerder getrouwd te Hantumhuizen op zondag 24 mei 1767
met TEUNIS IDSES BANGA, geboren te Hantumhuizen op "BANGA" sathe,
gedoopt aldaar op zondag 26 januari 1738, landbouwer, overleden
te Hantumhuizen op donderdag 25 februari 1773 op "SWIJNSMA"
sathe, zoon van IDS JANS BANGA (landbouwer) en AAFKE DIRKS.

Hij woont van 1761 tot aan zijn dood in 1773 op 

"SWIJNSMA" sathe. Na zijn overlijden komt hier zijn 
broer Jan Idses Banga vanuit Aalzum.)

Hij is getrouwd te Hantum op zondag 8 juni 1783 (2) met AUKJEN
TYSSES, geboren te Hantumhuizen, gedoopt aldaar op zondag  15
oktober 1758, overleden aldaar op dinsdag 7 januari 1817 huis no.
14 's avonds om 8 uur, dochter van THYS AEBES en ANTJE BOTTES.

Zij komt op Speciekohier Hantumhuizen no. 18 in 1789 
van Hantum no. 42.

(Zij is later getrouwd te Hantumhuizen op zondag 21 maart 
1790 met JELLE HETTES VAN DER MEER, geboren rond 1753.
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(Hij is eerder getrouwd te Hantumhuizen op zondag 18 mei 1783 met
MAAIKE ULBES, overleden te Hantumhuizen in het jaar  1784.))
Uit dit huwelijk:

1 SJUK IEDES DE VRIES, geboren te Hantum op zaterdag 10 
april 1784, gedoopt aldaar op zondag 9 mei 1784, volgt 
onder III.

II-b FRANS SJUKS, geboren te Hantumhuizen op donderdag 10 februari
1746, gedoopt aldaar op zondag 27 maart 1746, zoon  van  SJUK
FRANSEN (I) en LIJSBETH YEDES.
Hij  is  getrouwd  te  Aalzum  op  zondag  12  augustus  1781  met
LIEUWKJE KARELS, geboren te Aalzum, gedoopt aldaar op zondag
17 augustus 1755, dochter van KAREL STEFFENS (mr.pannebakker).
Uit dit huwelijk:
1 KAREL FRANSES, geboren te Aalzum op woensdag 26 april 
1786, gedoopt aldaar op zondag 21 mei 1786.

III SJUK IEDES DE VRIES, geboren te Hantum op zaterdag 10 april
1784, gedoopt aldaar op zondag 9 mei 1784, garde- nier  en
landbouwer, wonende te Hantumhuizen, overleden aldaar  op
dinsdag 17 januari 1871 huis no. 20 's morgens om 11 uur, zoon
van YDE SJUKS (II-a) en AUKJEN TYSSES.

Lidmaat der Ned. Herv. gemeente te Hantumhuizen op 
belijdenis op 1 mei 1812.
Van 1829 tot 1857 te Hantumhuizen huis no. 5 op "BONGA" 
Zathe. Aangevers overlijden: Jan Tjallings Alberda, oud 
28 jaar en landbouwer en Louw Pieters Zaadsma, oud 37 
jaar en timmerman, beide te Hantumhuizen.

Hij is getrouwd te Ternaard op donderdag 13 mei 1813 (akte 9)
(getuigen waren Dirk Jans de Vries, 29 Jaar, Jan Jans de Vries, 
33 Jaar en Hendrik Wopkes Smidt 24 Jaar) met ANTJE WILLEMS 
SYBERSMA, geboren te Hogebeintum in het jaar 1788, overleden te
Hantumhuizen voor 1836, dochter van WILLEM FOEKES SYBERSMA en 
IEBELTJE SYBES.
Uit dit huwelijk:

1 YEDE SJUKS DE VRIES, geboren te Hantumhuizen op woens-
dag 18 mei 1814 's middags om 12 uur, gedoopt aldaar op 
zondag 19 juni 1814, volgt onder IV.
2 WILLEM SJUKS DE VRIES, geboren te Hantumhuizen op maan-
dag 23 juni 1817, gedoopt aldaar op woensdag 23 juli 
1817, overleden aldaar op maandag 14 december 1896.

Lidmaat der Herv. gemeente van Hantumhuizen op 
belijdenis op 14 mei 1852. Bev.Reg. Hantumhuizen 
1890 blz. 119 huis no. 30.

Hij is getrouwd te Ternaard op donderdag 26 december 
1872 (akte 64) met ENGELTJE FRANSES JAARSMA, geboren te 
Hantumeruitburen op zondag 6 maart 1825, overleden te Hantumhuizen 
op maandag 1 juni 1903 huis no. 30,
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dochter van FRANS WILLEMS JAARSMA en WIJTSKE SJOERDS 
BOTTINGA.

* Boelgoed te Hantumhuizen. De Notarissen Mr. L.W. 
   van Kleffens te Veenwouden en Mr. F. Witteveen te 

Ternaard zullen op Dinsdag 7 juli 1903 des nam. 1 
uur, ten sterfhuize van de Wed. Willem S. de Vries 

   te Hantumhuizen, publiek, bij boelgoed, tegen 
contante betaling, verkoopen:
MEUBELEN en HUISRAAD, als: kastjes, tafels, stoelen, 

   spiegel, staartstukklok, kolomkachel, 2 bedden met 
   toebehooren, antiek kastje met oud porselein, w.o. 9 
   borden, koperen ketels, gootlingen, doofpot en 

handketel, petroleumstel, strijkijzer, koffiemolen, 
matten, stooven, linnenrek, tobben, emmers, tin-, 
glas- en aardewerk.
GARDENIERSGEREEDSCHAP: 1 winde, wanne, 1 mest- en 1 

andere kruiwagen, aardappelton, graanmaten, graan- 
en aardappelzeven, evenaar met schalen en gewichten, 
engster, hekkels, roepels met banken, klauwen, 
dorschflegels, kisten, bakken, vaten, leppen, 
orken, grijpen, harken, houken, troggen, juk, 
wagenkleeden, timmergereedschap en wat meer ten 
verkoop zal worden aangeboden.

(Zij was weduwe van OENE JURJENS DE JONG.)
3 THYS SJUKS DE VRIES, geboren te Hantumhuizen op maandag 
18 maart 1822, overleden aldaar op vrijdag 8 september 
1826 huis no. 5.

IV  YEDE SJUKS DE VRIES, geboren te Hantumhuizen op woensdag  
18 mei 1814 's middags om 12 uur, gedoopt aldaar op zondag

19 juni 1814, gardenier, overleden te Hantum op donderdag  15
maart 1860, zoon van SJUK IEDES DE VRIES (III)  en  ANTJE
WILLEMS SYBERSMA.

Heeft voldaan aan de militaire dienst. Belijdenis te 
Hantumhuizen op 1 mei 1840. Bev.Reg. Hantumhuizen 1840-
1860 huis no. 5 bij zijn vader inwonend. In 1857 

vertrokken naar Hantum.
Hij is getrouwd te Ternaard op zaterdag 14 mei 1836 (akte  
19)  met  GAATSKE  DIRKS  DE  VRIES,  geboren  te  Ternaard  op  
vrijdag  9  juni  1815  's  middags  om  3  uur,  overleden  te  
Hantumhuizen  op  zaterdag  19  juni  1841  huis  no.  40  's  
middags  om  1  uur,  dochter  van  DIRK  JANS  DE  VRIES  (land-
bouwer) en ANTJE ATES VAN DER WOUDE.
Uit dit huwelijk:
1 ANTJE IEDES DE VRIES, geboren te Hantumhuizen op 
maandag 3 april 1837 's middags om 2 uur.

   Zij is getrouwd te Ternaard op donderdag 16 mei 1861    
   met TJITZE DOEKES MEMERDA, geboren te Wanswerd rond 
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1837, gardenier, wonende te Hantumhuizen, zoon van 
DOEKE TJITZES MEMERDA (gardenier) en BAUKJE DIRKS 
BOONSTRA.
2 SJUK IEDES DE VRIES, geboren te Hantumhuizen op woens-
dag 30 januari 1839 's middags om 12 uur, ongehuwd 
overleden aldaar op woensdag 26 juni 1901 huis no. 30.
Bev.Reg. 1890 Hantumhuizen blz. 119 huis 30 en 
ongehuwd. Inwonend bij zijn oom Willem Sjuks de 
Vries.

3 DIRK IEDES DE VRIES, geboren te Hantumhuizen op zondag  
  6 juni 1841 's nachts om 2 uur, overleden aldaar op     
  donderdag 25 november 1841 huis no. 40 's middags om 
  half twee.

Verschenen:
HET GESLACHT FERWERDA UIT DOKKUM
(alsmede het dubbelgeslacht Kiestra)

door Drs. M. van der Velden, Rotterdam, eigen uitgave, 1996,  25
blz., 3 afbeeldingen, index.

De uitgave bestaat uit zes onderdelen. Naast een inleiding tot de
genealogie van het geslacht Ferwerda/Kiestra, dat begin 1600 in
Dokkum  woont,  volgt  een  overzicht  in  rechte  lijn  vanaf  Jantje
Ferwerda,  geb.  25  juli  1904  en  dochter  van  Dr.  Sytze  Rense
Ferwerda, naar de stamvader. Het is gemakkelijk om in geval van
andere takken een aansluitpunt op deze rechte lijn te vinden.
De uitgebreide genealogie zelve begint met de stamvader Egbert, die
omstreeks 1590 in Kollum/Dokkum gewoond moet hebben en wordt 12
generaties voortgezet.
De familienaam komt eerst rond 1800 voor. Er ontstaan dan twee
hoofdtakken en wel met naamdragers Ferwerda en naamdragers Kiestra.
Vóór die tijd is sprake van patroni-mica, d.w.z. voornamen.
Het vierde onderdeel geeft een  beknopt inzicht in een tien-tal
familie-actes Ferwerda, die betrekking hebben op de periode 1841
tot  1928.  Overigens  zij  vermeld,  dat  alle  na-komelingen  in
mannelijke  en  vrouwelijke  lijn  van  Elisabeth  Sinia,  gehuwd  met
Marten Sytzes Ferwerda in 1841, gerechtigd zijn tot twee lenen.
De uitgave besluit met een index op de namen, zowel patronimica als
familienamen, voorkomend in de genealogie en een handleiding bij de
genealogie.

De uitgave is te verkrijgen bij de schrijver te Rotterdam door overmaking van f 30,- (incl. 

verzendkosten) op Post-banknummer 439983. Na ontvangst van dit bedrag zal de uit-gave U worden

toegezonden.
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65540 Van Uden van Cuyck.
131080 Herman II, greve van Cuyck, stifter fan de stêd Grave

(N.B.), yn 1140 stêdsgreve fan Utert, neamd yn 1121-1167, fâd
fan de Sint Servaas te Maastricht yn 1148,
stoarn ± 1168.

131081 N. van Chiny.
262160 Hendrik I van Cuyck, hear fan Cuyck yn 1096, vice- greve

fan Utert, stoarn 1108.
262161 Alverandis  (van  Hofstaden),  erfgenamt  fan  de  Wald-

grafschaft Osning Mariënweerd yn 1129.
262162 Otto van Chiny.
262163 Adelaide van Namen.
278304 Syberen Refidus Roorda, hy wie in leard man. Tsjinne  

hartoch Hendrik I.
278305 Hil Harings Heringa.
524320 Herman  I  van  Cuyck  (van  Malsen),  neamd  1057  ±  1080,  

vice-greve fan Utert yn 1061; wierskynlik troch keizer
Hendrik IV  beliene mei it lân fan Cuyck; troud 1070.

524321 Ida van Bologne troud 2e kear ± 1080 mei Cono, greve  
van Montaigu, stoarn 1106.

524322 Gerard van Hofstaden, hear fan Wicherode, fâd fan Paüm
en knechtstaden, neamd 1094 - 1136, stifte de tsjerke  te
Hamborn, stoarn 1137.

524323 Aleydis van Wickerode.
544768 Johan van Gent, stoarn 1141.
544769 Antoinette van Diest.
544770 Daniël Kniert van Heusden.
544771 Amelia van Salm.
556608 Refridius Johan Roarda.

556609 Hylck van Haarsma.
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1048642 Eustache II fan Bologne, greve van Bologne ± 1049,
gie mei Willem de Veroveraar nei Ingelân, stoarn  
 ± 1080, troud 1ste kear Godgiva fan Ingelân, troud 
2e kear 1057.

1048643 Ida van Nederlotharingen, stoarn 13, 14, 1113.
1048644 Gerhard van Hofstaden, neamd yn 1074, 1096, broer 

 fan de ierdsbiskop Herman van Hofstaden fan Keulen 
1089 - 1099.

1089538 Baron Jan van Diest.
1089539 Bernardine van Hinsbergen, ek wol Heyenberg.
1113216 Johan Goffes Roorda.
1113217 Syts van Hermana.
2097284 Eustache I van Bologne, greve van Bolgne ± 1010,  

adoptearre troch syn styfheit, stoarn ± 1049.
2097285 Mathilde van Leuven.
2097286 Godfried  III  van  Nederlotharingen  (mei  burd),  

hartoch van Opperlotharingen 1044-1046, merkegreve van
Antwerpen, stoarn 24, 12, 1069, troude 2e kear Beatrix  van
Opperlotharingen.
2097287 Oda?
2179072 Johan van Gent, ridder, stoarn yn 1080, troud 

yn 1050.
2179073 Grevinne Marie van Cuyck.
2226432 Goffe Roarda, berne ± 780, yn 809 nei Rome.
2226433 Jolt Magnusdochter Forteman.
2226434 Hessel,  Hermana,  potestaat  fan  Fryslân,  fersloech  de  

Denen  en  Noaren  yn  869,  waard  derby  slim  ferwûne.  By  
útsûndering ta potestaat foar it libben keazen ± 876.

4194570 Lammert I van Leuven (mei it burd), greve van Leuven  
± 976, sneuvele 12, 9, 1015, begroeven yn it kleaster  St.

Geertruid, Nivelles, troud ± 985.
4194571 Gerberga van Nederlotharingen 1008/18.
4194572 Godzelo  I  van  Nederlotharingen,  merkegreve  fan  

Antwerpen 1008, hartoch van Nederlotharingen 1023,
hartoch van Opperlotharingen 1033, greve van Verdun, stoarn

19, 4, 1044.
4358144 Johan  van  Gent,  Hear  fan  Gendt  yn  it  ryk  fan  

Nijmegen.
4358145 Grevinne Bertha van Cuyck.
4358146 Greve  Albrecht  van  Cuyck,  Hear  fan  Hoogstraten  en  

Boxtel.
4358147 Agnus, grevinne van Zoon en Cliny.
4452864 Refridius (Ruurd) Roorda, libbe yn 778.
4452865 Jel Gosses Ludigman ± 750.
4452866 Magnus Forteman, potestaat fan Fryslân.
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BELEVENISSEN  VAN  EEN

BEGINNEND TIMMERMAN.

K. DE GRAAF

Een vader had een drietal timmerlustige zonen, maar omdat er in
1938 in Wierum niet veel werk aan de winkel was, kon hij er best
één afstaan en volgens de informatie was er enige kilometers naar
het  oosten  een  dorp  met  veel  boerderijen,  waar  slechts  3
timmerlui  werkten,  waarvan  er  één  ook  niet  het  netste  werk
leverde.....
Een ander was wel een goede vakman, maar zweefde helaas steeds op
de rand van het faillissement, terwijl de derde chronisch ziek
was en zich wist te handhaven met een oude werknemer. Deze derde
wilde zijn bedrijfje wel verkopen en dat lukt: per 1 jan. 1939
werd het overgenomen door de oudste zoon van bovengenoemde vader.
Helaas ging dit niet van een leien dakje, want er kwamen brieven:
"Op het dorp waren al genoeg timmerlui"; "Wat moet die man hier"?
enz.  Andere  berichten  meldden,  dat  de  oude  werknemer  van  de
vorige eigenaar bezig was om voor eigen rekening te beginnen en
de overgebleven klanten naar zich toe te trekken, wat hem ook
wonderwel gelukte! Slechts, zegge en schrijve ÉÉN wenste zich te
laten bedienen door de nieuwe timmerman, zodat die een dure klant
bleek te worden! Er was echter geen keuze, immers het bedrijf was
gekocht en betaald. Af en toe was er wel een klein karweitje,
maar daar bleef het voorlopig bij!
Dat duurde zo tot in het vroege voorjaar, toen de reddende engel
verscheen. Iemand wilde voor zich en zijn groot gezin een huis
bouwen.  Er  werd  grond  aangekocht,  getekend  en  ge-rekend,  een
bouwvergunning  aangevraagd  en  verkregen  en  het  bouwen  kon  zo
beginnen: 2 auto's, vol met bouwmaterialen kwamen voorgereden en
men kon aan de slag.....
Doch helaas, toen kwamen er grote moeilijkheden! Bij aan-komst
van  de  vrachtwagens  bij  het  bouwterrein  stond  een  politieman
wijdbeens  op  de  toegangsweg  en  deelde  mee,  dat  zich  op  het
terrein geen motorrijtuigen mochten begeven, tenzij voorzien van
een bewijs van ontheffing. Dus moesten de vrachtwagens wachten
met lossen tot de ieuwe aannemer naar het westen was gefietst om
ten gemeentehuize een ont-heffing te vragen.  Maar aldaar werd
medegedeeld,  dat  een  ontheffing  pas  kon  worden  afgegeven  na
ontvangst van een waarborgsom vnan f 300,- (zijnde 1/6 van de
totale  bouwkos-ten).  Op  de  weg terug  werd in  vrees  en  beven

afgevraagd,  waar  de  gevraagde  waarborgsom  vandaan  moest
komen.....
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Maar  gelukkig  zijn  er  op  deze  aarde  ook  nog  goede  mensen.  Na
nogmaals  een  retourtje  Metslawier  was  de  zaak  rond  en  trok  de
politie-agent zijn benen in de ruststand en kon hij "de plaats des
onheils" verlaten. De vrachtwagens konden na een halve dag worden
gelost met de volle medewerking (of was het tegenwerking?) van het
Gemeentebestuur. De bouw kon beginnen en werd naar ieders genoegen
voltooid en de bewoners hebben het huis tot op hoge leeftijd mogen
gebruiken.
Meer  grote  karweien  konden  er  niet  worden  uitgevoerd,  want  de
Radioschreeuwer uit het oosten trok zijn laarzen aan en kwam de
grens over! De pas begonnen timmerman kon zijn wapenrok aantrekken
en  mocht  voor  een  karige  soldij  's  lands  grenzen  gaan
verdedigen.....
Vader stuurde een nieuwe vervanger. De bouwmaterialen werden 
schaarser. Het huizen bouwen veranderde in het voorzien van klompen
van nieuwe hakken en zolen en het ging tenslotte zo ver, dat er 
gereedschap werd geleend en bomen omgehakt om nieuwe klompen te 
maken! "Wee degene", die het eerst gemaakte paar aan zijn voeten 
heeft moeten verslijten!

De vleesschaarste kostte veel schapen het leven. Het vlees kwam
in de pan, doch ook de wol moest nuttig worden besteed. Immers
hiermee kon garen worden gesponnen op een..... spinnewiel! 
Door de timmerman werd op kleine schaal een nieuwe bedrijfs-tak
ontwikkeld:  het  maken  van  spinnewielen!  Deze  produktie  met
toebehoren vergde nogal wat draaiwerk, dat door electri-citeit
werd gedreven. En weer kwam er een donkere wolk aan de horizon:
de electriciteitslevering aan particulieren werd beëindigd! Eén
van de 5 door het dorp lopende draden werd gereserveerd voor de
bezetter en de rest werd stroomloos!
Doch nood breekt wetten: door een los draadje over de stroomdraad
te werpen, werd dit euvel weer hersteld en kon de fabricage van
de spinbenodigdheden weer voortgang vinden! De klanten kwamen van
her en der, want in Engwierum maakte men zelf stroom!
Dit kwam ook de nieuwe predikant ter ore en hij toog op onderzoek
uit!  "Zeg,  Klaas,  hoe  doe  je  dat"?  Een  stil  gefluister
volgde..... en dan: "Dat moet je ook eventjes bij mij doen".
Klaas  antwoordde:  "Dominee,  ik  steel,  maar  alleen  voor  eigen
rekening  en  zo  zult u  het  ook  moeten doen"!  Dominee  vertrok
weer.....
Er kwamen zgn. hongervluchtelingen van Arnhem naar het hoge noorden 
om brood en onderdak, dat natuurlijk met liefde werd verstrekt. Eén 
van hen werd door zijn nieuwe gastheer verrast met een paar gebruikte
klompen. Maar jammer, één klomp was te klein, de voet paste er niet 
in. Daarom ging
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"Je kunt er nooit in", zei Klaas.
"Ik m o e t  erin"!
"Dan komt er van voren een gat in"! zei Klaas weer.
"Dan maar een gat erin"!
En zo geschiedde het: de voet kwam in de klomp en de grote teen
mocht buiten bivakkeren! Maar hoe verder?
De Engwierumer voetenspecialist, de schoenmaker, kon uit-komst
bieden en het kwam klaar, want hij sneed en plakte en fabriceerde
een keurig "zijspan" aan de klomp en zo para-deerde onze evacué
de volgende dag door onze dorpsstraat, de voet in de klomp en
duimelot in het zijspan! Eén van de vele voorbeelden, waarbij
soms op wonderlijke manieren werd geholpen!

Aan alles komt een einde, ook aan de oorlog met zijn peri-kelen.
Alles schuift weer in een zekere regelmaat en orde terug. De oude
ambachten worden voorlopig weer enigszins in ere hersteld. 
De  timmerman  wordt  weer  timmerman  met  zijn  goede  en  slechte
klanten. JIMKE was zo'n goede klant. Eens in het half jaar kreeg
hij van de timmerman voor diens verrichte diensten een rekening
aangeboden,  die  een  half  uur  na  de  ontvangst  prompt  werd
afgerekend. Deze keer waren er echter moeilijkheden. Hij kwam met
zijn beklag. De nota vermelde zaken, die niet door hem en zijn
vrouw waren genoten. Bij inspectie bleek, dat van een tweetal op
de nota genoemde houtsoorten er één was van een rode kleur. Jimke
terug naar huis, op speurtocht naar rood hout. Een uur later komt
hij terug. "Geen spoor van rood hout"! De rekening vermeldde ook
nog  '1½  uur  werk-loon'  van  Gelt,  zoontje  van  de  baas  in
opleiding.
"Gelt, wat heb jij bij Jimke gedaan"?
"Ik ben nog nooit bij Jimke in huis geweest"!
Dus nog meer problemen. De nota wordt tenslotte herzien.en er
wordt zonder bevrediging bij beide partijen afgerekend en Jimke
gaat weer naar huis.
Een uur later.
Vanuit de werkplaats komt Jimke in het zicht, zwaait opgewonden
met de nota en roept: "Het rode hout is gevon-den!! We kregen
veel bezoek en toen bleek de tafel te klein en heeft Gelt in
jullie werkplaats een schuifbaar stuk aan de tafel gefabriceerd,
waaraan het rode hout is verwerkt"! De nota werd voor de tweede
keer 'verbouwd' en alles was weer opgelost en Jimke keerde met
een verheugd gezicht huiswaarts.
Wel was een vrije zaterdagmiddag naar de knoppen, maar toch: een 
goede en tevreden klant ging huiswaarts.
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De slechte klant.
Er raasde een storm over Engwierum. De pannen vlogen als bladeren 
door de lucht en er ontstond veel stormschade, ook bij de slechte 
klant. Hij meldde, dat hij goed tegen de storm was verzekerd en dat 
bleek ook zo te zijn. Het schade-bedrag werd door de verzekering 
opgenomen en vastgesteld. Het herstel vond plaats en de nota werd bij
de verzekering ingediend, die de nota van mijn slechte klant betaalde
en hij zou geen slechte klant zijn geweest wanneer hij de timmerman 
had betaald, maar de post staat nu nog steeds open.... en de klant is
met de noorderzon vertrokken.....

50 JAAR LATER: DE KLAP OP DE VUURPIJL.
Ringggg.... Ringggg.... Ringggg....
Ten huize van de timmerman ratelt de telefoon.
"Ja,  hallo,  met  ....."  uit  Ferwerd.  Er  staat  een  boek  Over
Engwierum in de krant, waar en hoe kan ik dat krijgen? Want ik ben
daar geboren, zie je? En U hebt het huis van mijn ouders nog voor
de oorlog aldaar gebouwd. Het was 'in hûs út'e dyk dold'. Ik was
zo'n kleine jongen en weet het nog best. We hebben daar ook nog een
schoorsteenbrand meege-maakt. Moeder en ik waren daar alleen thuis.
De  vlammen  en  de  dikke  rookwolken  kwamen  uit  de  schoorsteen.
Jongen, zei moeder, ga gauw naar je vader en vraag, wat wij nu
moeten doen? Hij werkt op het land. Ik als een speer naar vader:
"Wat moeten we doen"? Vader bleef heel rustig: "Jongen, je moet
eerst naar de timmerman gaan, want die heeft ons huis gebouwd en
die moet je vragen, wat je doen moet!  En wat hij zegt, moet je
doen"! Dus vlug naar de timmerman. "Timmerman, wat moeten we doen"?
De timmerman: "Zo, brandt jullie schoorsteen?? Mooi laten branden!!
Wanneer de schoorsteen schoon is, houdt de brand vanzelf weer op en
dat bleek ook zo te zijn"!! aldus de beller.
Of ik deze raad nu nog zou geven, betwijfel ik.
Maar wat een telefoontje na 50 jaar!!

Dat doet een oud timmermanshart toch wel een beetje goed  !  



DE COMMUNE TE ENGWIERUM

JAN BEINTEMA

Bij het horen van het woord 'commune' wordt vaak gedacht aan
samenwoning van een aantal mensen. Déze commune bestaat uit 8
heren in de leeftijd van 40 tot 70 jaar, variërend in het beroep
van medisch specialist tot boer (agrariër).
In 1795 had de Franse overheerser al een extra heffing gelegd op
de kerkelijke goederen, misschien wel om het protestantse noorden
te straffen voor het verlaten van de moederkerk in Rome. 
Toen in 1797 weer eenzelfde maatregel werd afgekondigd, waren er
10 ingezetenen die f 1000,- bijeen brachten en 6 pondemaat land
van de kerk kochten. Dit waren:

gld.
Jacobus Nicolaas Talma Ziema 125
Tjalling Minzes 125
Klaas Minnes  50
Baukjen Tomas, wed. Douwe Klazes 100
Tomas Doedes 100
Bote Tjeerds 100
Melle Roelofs 100
Geert Jans 100
Jan Minnes 100
Antony Jans Siccama 100

Voor die f 1000,- kochten ze 5 pondemaat land aan de noord-kant
van Engwierum, nu nog genoemd 'het Allemantsje' wegens verhuur
als  volkstuintjes,  en  1  pondemaat  op  De  Terp,  tegenwoordig
pastorietuin.
De  eerste  jaren  werd  het  aangekochte  land  in  eigen  beheer
gebruikt. Er werden 2 leden aangewezen die het land bebouw-den.
De  geteelde  gewassen  werden  per  opbod  verkocht.  De  openbare
verkoping  werd  met  de  trommelslager  in  Kollum  en  Dokkum
aangekondigd. De opbrengsten van het land werden de eerste jaren
gebruikt om de gestorte f 1000,- en de rente af te betalen. Een
opmerkelijke aantekening in het Communeboek is wel dat er in 1812
koolzaad werd geteeld dat f 500,- opbracht en de kosten waren f
220,-. De netto opbrengst van f 280,- was ¾ van de prijs van het
aangekochte land. 
Door de aankoop van het land, dat behoorde tot de Pastoralia van 
de kerk (wat wil zeggen dat de opbrengsten voor de 
pastorie[=dominee] waren), kon de commune in 1814 ds. Florison, 

die een inkomstenbron miste, het achterstallige tractement 
uitbetalen.
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In 1823 stelden 6 communeleden elk f 275,- beschikbaar om
een nieuw orgel aan de kerk te schenken. Een bedrag van  
f 1675,- werd uitgeleend aan de commune tegen 3% per jaar.
Hiermee kon de commune in 1823 een door de Gebr. Van Dam te
Leeuwarden gebouwd orgel aan de kerk aanbieden. Het was vaak
gebruik dat de commune geld leende van haar leden om land te
kopen of voor andere grote uitgaven. Kon er niet aan de
verplichting van rente en aflossing worden voldaan, dan werd
er land verkocht.
Tot 1833 waren de kerken van Ee en Engwierum gecombineerd.
De dominee woonde in Ee. In datzelfde jaar werd besloten tot
splitsing van beide gemeenten. De commune schonk het ponde-
maat op de terp aan de kerk om er een nieuwe pastorie op te
bouwen. In 1835 werd er nog een perceeltje land bij gekocht
en in bruikleen aan de pastorietuin toegevoegd. In 1865
wordt deze grond aan de pastorie geschonken met de volgende
toelichting:
Daar de betrekking van Herder en Leeraar deezer Gemeente bij

eventuele vacatures er meer begeerlijk en aannemelijk door

zoude worden en de opoffering der Commune er uit de aard

deezer zaak weinig door zoude veranderen.

Dat deze gift in goede aarde viel, kan men lezen in de aan-
tekening van 1865. Na deze vergadering werden de commune-
leden toegesproken door kerkvoogdmeester H.G.Veldman. Deze
redevoering is in het communeboek opgetekend en beslaat 6
bladzijden.
In de vorige eeuw was er vooral tijdens droge zomers gebrek
aan water. In 1869 is er in opdracht van de commune een
grote regenwaterbak bij de kerk aangelegd, waarin het regen-
water van de kerk werd opgevangen. Tegen een kleine ver-
goeding stond die ten dienste van de dorpsbewoners.  Dit
heeft geduurd tot 1944 toen in Engwierum waterleiding werd
aangelegd.
Het pomphokje werd "de grutte bak" genoemd en stond op de 
hoek van De Buorren en It Lykpaad, dat toen alleen gebruikt 
kon worden voor fiets en benenwagen. "De grutte bak" was de 
vaste vergaderplaats van de Engwierumer jeugd. Hier werden 
de nieuwtjes uitgewisseld en de belevenissen van het weekend
besproken.
De oude "grutte bak" heeft, evenals de oude woningen aan De 
Buorren en It Lykpaad, de slopershamer niet overleefd. Op 
initiatief van Dorpsbelang Engwierum is op de oude plaats 
een reconstructie van "de grutte bak" gebouwd, maar door de 
grote ruimte waarin hij is geplaatst, valt hij niet op en is



meer een sta-in-de-weg of dorpsurinoir dan een gebouwtje met
traditie.
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In de commune-aantekeningen van 1871 werd gesproken over de
wenselijkheid om een catechisatiegebouw te stichten. Dit kon
echter wegens te hoge kosten niet doorgaan. Wel werd be-sloten
jaarlijks f 50,- te geven voor de lessen in de Bijbelse leer en
geschiedenis.
De bezittingen van de commune bestonden uit land, dat ver-huurd
werd. Waren de opbrengsten van het land goed dan bracht het een
goede huur op. Zo niet, dan waren de in-komsten klein, wat
inhield dat er weinig aan de kerk gedaan kon worden. In 1880 

hadden de huurders een slechte oogst en kregen 25% van
de pachtprijs terug. In die jaren bestond de bijdrage van de
commune aan de kerk meestal uit een tegemoetkoming in de kosten
van onderhoud.
In de aantekeningen van 1906 lezen we dat de commune een batig
saldo  had  van  f  13,10.  Datzelfde  jaar  was  een  verzoek
binnengekomen voor een bijdrage in de aanschaf van 2 kachels,
één voor de kerk en één voor het catechisatie-lokaal, samen
voor  f  225,-.Eén  van  de  leden  was  bereid  
f 250,- aan de commune te lenen. 
Dat de commune de kerk ook in andere dingen bijstond, blijkt
uit  de  aantekeningen  van  1927  toen  er  2  urinoirs  bij  het
Hervormd lokaal werden geplaatst.
In de tweede wereldoorlog was de klok uit de toren door de
Duitse bezetters in beslag genomen en afgevoerd als grond-stof
voor  de  wapenindustrie.  In  1947  stelde  de  commune  
f 1400,- beschikbaar voor een nieuwe klok, ook al omdat de oude
klok uit 1870 door giften van communeleden was ge-plaatst.
In 1961 werd een gedeelte van het communeland verkocht aan de 
gemeente Oostdongeradeel voor de bouw van een chr. basis-
school. Voor de commune was er toen weer extra geld vrij en 
daarvan zijn in 1963 koperen lichtkronen aan de kerk 
geschonken.
Na de oprichting van de commune werd er ieder jaar ver-gaderd.
Eerst  in  het  café  te  Engwierum,  dat  stond  op  de  hoek  van
Dodingawei  /  Bakkersreed.  De  caféhouder  van  toen  was  Sjolle
Marcus. Later, toen de familie Meirink lid werd van de commune,
werd er vergaderd op Dokkumer Nieuwe Zijlen. Dit pand had voor de
commune een zekere historie omdat er één van de oprichters had
gewoond,  nl.  Anthony  Jans  Siccama,  in  leven  schoolmeester  en
dorpsrechter te Engwierum en op Dokkumer Nieuwe Zijlen hoofd van
de douane, die in dit pand gevestigd was. 
In de 70-er jaren begon ook de barcultuur in het noorden door te 
dringen, wat de commune haar vertrouwde vergaderplek kostte. Na 
enkele jaren van verschillende locaties werd in 1976 een vaste 
vergaderplek gevonden in paviljoen Toxopeus te Oostmahorn.
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De animo onder de bevolking van Engwierum voor het huren van een
volkstuin liep terug, zodat, toen er behoefte was aan bouwkavels
in de particuliere sector, een gedeelte van het communeland is
verkocht. Gezien de historie was het voor de communeleden een
moeilijke beslissing om het land te ver-kopen, maar de doorslag
gaf toch dat er zich 2 gezinnen in Engwierum vestigden.
Door de verkoop van het land kwam de commune wat ruimer in de
financiële  middelen.  Er  kon  meer  geld  worden  besteed  aan
onderhoud van het kerkgebouw. Dat de commune door de kerk-voogden
van de Hervormde kerk ook wel de 'suikeroom' wordt genoemd, is
zeker op zijn plaats. De laatste 20 jaar is voor f 80.000,-
besteed aan het instandhouden van het kerkgebouw.
Van de 10 oprichters van de commune zijn er nog 8 afstamme-lingen
over. Het lidmaatschap gaat van vader op oudste zoon of man van
oudste dochter, een enkele keer, maar dan wel met toestemming van
de andere leden, naar een neef. 
Eén familie is sinds de oprichting dezelfde gebleven. Was Jacobus
Nicolaas Talma Ziemma één van de oprichters, P.Talma is nu nog 
lid van de commune. Dit mag in een tijdsbestek van 200 jaar wel 
een bijzonderheid worden genoemd. Jammer genoeg zijn er door de 
jaren heen 2 staken afgevallen. Het zijn de na 1847 niet meer in 
de boeken voorkomende stam van Klaas Minnes Landstra. Het laatst 
is het communeboek getekend door Klaas Luitsen Landstra. En sinds
1899 is de staak Doornbos verdwenen. Dezen stamden af van de 
mede-oprichter Anthony Jans Siccama. Het laatst is het 
communeboek getekend door K.K.Doornbos en daarvoor door Anthony 
K.Doornbos, die zich ook wel Siccama Doornbos noemde.
De commune vergadert ieder jaar op de eerste zaterdag in mei en
deze vergadering wordt door de leden trouw bezocht. Door vererving
van het lidmaatschap wonen ze door het gehele land, maar door het
unieke van de commune hebben ze er graag een lange reis voor over
om  deze  in  stand  te  houden.  Na  de  zakelijke  agenda  van  de
vergadering  wordt  deze  besloten  met  een  maaltijd  met  de
traditionele gebakken paling.
Begin mei hoopt de commune haar 200-jarig bestaan te vieren en zal
voor het eerst in haar bestaan naar buiten treden. Er zal een
receptie voor genodigden worden gehouden en voor het eerst zullen
de leden vergezeld worden door hun dames. De commune wil in één
keer afrekenen met haar bijnaam: 

de ielfretters...
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EEN OUD HUIS AAN DE AALSUMERPOORT, DOKKUM

D.A.Zwart

Aalsumerpoort  nr.  13  is  één  van  de  oudste  huizen  aan  de

Aalsumerpoort.  Twee  ramen  en  een  monumentale  deur  vormen  het

voorfront van het pand. Ornamenten bekronen de fraaie 18e eeuwse

klokgevel. Straalt het pand van buiten rust uit, binnen de muren

van het pand heerst een drukte van belang. Er wordt gesloopt,

balken  en  dikke  planken  worden  afgevoerd.  Gekleurde

jugendstiltegels  sieren  één  van  de  schouwen.  Muren  worden

weggebroken. De drie zwart marmeren schoorsteen-mantels worden

verwijderd. Ook de uittrekbare binnenblinden worden voorzichtig

losgehaald. Onder de opengebroken vloer van de woonkamer zitten

nog  restanten  van  in  blauw  geschil-derde  tegels  met

voorstellingen  uit  de  bijbel  (18e  eeuws).  Dit  bewijst  dat  de

vloer  lager  was.  Boven  de  vloer  ontdekken  we  "witjes"  en

"mangaan" (in bruine kleur geschilderde wand-tegels). Onder de

vloer  ligt  veel  puin  en  verscheidene  res-tanten  van

gipsornamenten (bloemen en krullen). Ze hebben eens het hoger

gelegen plafond gesierd dat in 1957 verwij-derd is. Ergens op een

plank staan de namen van J. Posthuma en P. Gosma met de datum 10

october 1957. Een andere plank vermeldt in potloodschrift 

"Jaap Posthuma Buitentuin G 220 Geboren 27 Januari 1930 Nieuw

Plafond 10 october 1957" 

Toevallig  blijkt  een  collega  de  heer  Posthuma  te  kennen!  Hij

woont nu aan de Woudweg en nieuwsgierig geworden besluit ik hem

op  te  zoeken.  De  man  is  natuurlijk  verrast  door  de  gevonden

plank.  De  heer  Posthuma  vertelt  dat  hij  het  oude  plafond

verwijderd en door een nieuwe vervangen heeft. "It wiene allegear

krollen en blommen, wis in moai plafond mar it wie min, want der

sieten skuorren yn. It waard te djoer om it op te meitsjen. It

âlde  plafond  siet  folle  heger  as  it  nije  dat  wy  der  letter

ynspikere hawwe". Mijn nieuwsgierig-heid is nu gewekt. Hoe oud is

het pand? Wie en wat voor mensen woonden er?
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In de jaren vóór 1795 kennen we in Friesland (in deze tijd nog
een gewest) een vermogensbelasting, de vijf speciën. Ze worden
geheven op het aantal hoofden (= volwassen personen), op het
ingezaaide land, op het aantal koeien, hokkelingen en paarden
en ...op het aantal "haardsteden" (schoorstenen). Het aardige van
deze oude belasting is dat de boeken elk jaar bijgehouden worden,
zodat  je  bijvoorbeeld  kunt  nagaan  hoe  een  landbouwer  geboerd
heeft. 

Het pand aan de Aalsumerpoort nr.13 komt al in 1760 voor! Het
huis staat net buiten de stadsgracht en hoort eigenlijk niet bij
Dokkum,  maar  bij  Aalzum.  Dat  blijkt  ook  wel  uit  het
oorspronkelijke kadastrale perceelsnummer Ee A 572, later A 1854.
Pas in  1925 komt  het  pand bij  de stad  te horen, doordat  de
gemeentegrenzen veranderd zijn. Dit in verband met de op handen
zijnde  kleinschalige  nieuwbouw  buiten  de  stadsgracht.
Grootschalige  nieuwbouw  begint  pas  in  1947.  Het  kadastrale
perceelsnummer wordt in 1925 dan ook veranderd in Dokkum C 224.

Het perceel is in 1760 eigendom van een zekere Albert Ballings.
Het  pand  heeft  twee  schoorstenen  en  er  wonen  in  totaal  5
volwassen personen in het huis. De eigenaar/bewoner  bezit één
paard.  In  1762  vertrekt  Albert  Ballings  met  zijn  vrouw  naar
Dokkum. De kinderen blijven in het huis aan de Aalsumerpoort
wonen. In 1762 wonen er nog maar 3 volwassen personen in het
huis. In 1766 zijn het er weer 4. Het aantal paarden bedraagt dan
2. In 1774 bezitten de kinderen van Albert Ballings 2 koeien en 3
paarden. Een jaar later hebben
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ze 4 pondemaat land ingezaaid. Een duidelijk bewijs dat het
huis in deze tijd een boerenhuizinge is, "huis en schuur".
In 1779 trouwt een dochter van Albert Ballings met een zekere
R.  Riemersma  uit  Dokkum.  In  datzelfde  jaar  bezitten  de
bewoners 4 koeien. Ze boeren goed want in 1786 bezitten zij 5
koeien en 3 paarden. In 1787, 7 koeien en 1 paard. In 1788
wonen de gebroeders Rein en Claas Minnema op de boer-derij.
Rein is waarschijnlijk eigenaar en bezit in dat jaar 5 koeien
en 2 paarden. Een jaar later heeft hij 5 koeien en 3 paarden
en "tans geen meid". Het aantal paarden blijft tot in 1801 op
3 staan. 
In 1805 wordt de belasting van de vijf speciën afgeschaft.
Rein Minnema bezit dan 7 koeien en 3 paarden.

Vanaf 1786 kent het huis geen 2 schoorstenen maar 3. Het is
een bewijs dat het huis vergroot is, er is namelijk een stuk
aangebouwd.  Het  betreft  het  iets  lagere  gedeelte  van  het
huis. Dit gedeelte wordt voorzien van een grote diepe kel-
der. Deze is nog aanwezig en wordt dan ook in de verbouwing
dit jaar opgenomen. 
Een extra schoorsteen betekent wel dat Rein Minnema voortaan
meer vermogensbelasting moet betalen. Maar er bestaat ook nog
een  tweede  soort  vermogensbelasting.  Een  belasting  die
geheven wordt op het eikenhout. Eikenhouten deuren, betimme-
ringen  en  bedschotten  in  huis  getuigen  van  een  zekere
welstand! Een aantal mensen vertikken het om deze absurde
belasting te betalen. Ze ontduiken de houtbelasting door het
eiken over te schilderen!

In 1805 wordt voor het laatst de vijf speciën geïnd. Vanaf
1832 begint het kadaster (in zijn huidige vorm). Napoleon
heeft in zijn "Code Napoleon" al een begin gemaakt met het
kadaster. 
Deze bron is voor elke "sneuper" van eminent belang. Want
naast de eigenaars worden ook de verbouwingen van het huis en
dergelijke gemeld. Alleen kan tussen het geregistreerde jaar
en de werkelijk plaatsgevonden verbouwing een jaar of iets
langer  zitten.  De  jaartallen  hoeven  dus  niet  absoluut  te
zijn. Het is jammer dat deze bron, alleen maar de eigena-
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ren van een perceel vermeldt. Wel is het vaak zo dat de eigenaar
tevens bewoner is.

In  1832  komt  het  huis  aan  de  Aalsumerpoort  voor  onder  het
kadastrale perceelsnummer Ee A 572. Het perceel heeft een grootte
van 5 are. De weduwe van Rein Minnema is eigenares en tevens
bewoonster.  Vanaf  1834  komen  de  erven  van  Rein  Minnema  als
eigenaars voor. 
In  1835  is  Hermanus  Helder  eigenaar.  Hij  is  van  beroep
"houtkoper".  De  man  stamt  uit  een  invloedrijke  familie  van
steen-, pan- en estrikbakkers, houtkopers en molenaars. Zo is de
familie onder andere eigenaar van een houtzaagmolen "De Phoenix",
bij Dokkum en de pan- en estrikfabriek "'t Panwurk" (nu Nieuwe
Weme)  onder  Aalzum.  In  1873  laat  de  familie  Helder  de
steenfabriek te Oostrum bouwen ("'t Tichelwurk"). Het gebouw valt
nu als industrieel monument te bewonderen.

Hermanus Helder is geboren op 17 november 1773 te Aalzum, als
zoon van Pieter Helder, houthandelaar van beroep en lid van de
raad van Dokkum, en Jantje Botma. De nieuwe eigenaar is sinds
1804 gehuwd met Grietje Bennema. Hermanus Helder is niet lang
eigenaar  want  na  enige maanden  verkoopt  hij  het huis  nog  in
hetzelfde jaar 1835 aan Pieter Jans Helder.
Pieter Jans Helder wordt geboren op 27 mei 1811 te Aalzum en
trouwt met Grietje van der Meulen. Het echtpaar krijgt volgens
het  bevolkingsregister  10  kinderen;  Johannes,  Jan,  Hendrik,
Engbert, Antje, Jantje Hermana, Aaltje, Sjoukje, Eva en Henke. 
Pieter  Jans  Helder  is  eigenaar  van  "huis  en  schuur"  aan  de
Aalsumerpoort. In het kadaster komt hij verder voor als
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eigenaar  van  "huis,  kantoor,  houtschuur,  houtzaagmolen,
zomerhuis, pan- en estrikfabriek, stal en wagenhuis". De
niet  onbemiddelde  Helder  bewoont  als  eigenaar  de villa
"Sonnenborgh". Een "herenhuis" aan de latere Stationsweg
(nu kantoor van notaris Kooistra). Bij het gebouw staan
een zomerwoning (theehuis of prieel) en koetshuis. 
Het gaat de familie voor de wind. Ze beleggen geld en
blijven  voortdurend  aan  het  investeren  in  de  pan-  en
estrikfabriek  te  Dokkum.  Er  worden  loodsen  gebouwd  en
verbouwingen vinden plaats. Ook het leed blijft hen niet
bespaard. In 1838 overlijdt hun dochtertje Antje, nog geen
3  maanden  oud.  Op  15  september  1850  overlijdt  dochter
Sjoukje in de leeftijd van ruim 5½ jaar oud en op 21 april
1856 overlijdt hun dochtertje Henke.

Pieter Jans Helder is een bekende persoonlijkheid die in
de  wijde  omtrek  een  grote  rol  speelt  op  kerkelijk,
politiek  en  maatschappelijk  terrein.  Sedert  5  augustus
1842 is hij lid van de raad. Op 31 juli 1843 wordt hij
assessor (bijzitter) en wethouder. Een bijzitter is iemand
die  de  raadsvergade-ringen  bijwoont  en  als  raadsman
behoorlijk wat in de melk te brokkelen heeft. De functie
van bijzitter is iets belang-rijker dan die van wethouder.
Op 1 januari 1856 wordt hij lid en voorzitter van de kamer
van  koophandel  en  fabrieken  voor  Dokkum  en  omliggende
gemeenten.  In  1860  wordt  hij  lid  van  de  Staten  van
Friesland,  lid  van  de  plaatselijke  school-commissie,
armvoogd, zetter bij 's rijks directe belastingen en tot
slot ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Pieter  Helder  is  vooral  bekend  geworden  door  zijn
"Vennoot-schap onder Firma Pieter Helder". Deze bestaat
uit twee directeuren, Pieter Helder en zoon Engbert Helder
uit  Zwolle  In  1882  wordt  de  firma  ontbonden.  De
handelsfirma  wordt  onder  de  naam  "Firma  Helder",  voor
eigen  rekening  voort-gezet.  Op  18  juli  1883  overlijdt
Pieter Helder, op de leef-tijd van 72 jaar. Oostergo, de
plaatselijke krant, schenkt er enige aandacht aan.

"24 Juli 1883

Een talrijke schare was het, die gisteren het stoffelijk 
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overschot  van  den  heer  P.  Helder  grafwaarts  geleidde.

Behalve door de talrijke familieleden en belangstellende

vrienden en kennissen werd de lijkkoets gevolgd door leden

van den gemeenteraad van Oostdongeradeel, van de kamer van

Koophandel, van de spaarbank van het depart. Dockum, der

maatschappij tot Nut van 't Alg., door de directeuren van

het Leesgezelschap: "Ledige uren nuttig besteed" enz. die

allen in hem een gewaardeerd voorzitter of medelid betreu-

ren".(...)"Een ernstige ziekte sloopte in korten tijd dat

krachtige  lichaam,  dat,  naar  men  hoopte,  nog  jaren  in

ongebogen houding onder ons zou rondgaan. Een goed man is

heengegaan. Eerlijk en trouw, werkzaam en steeds bezig,

waarlijk vrijzinnig, helder van hoofd en warm van hart".

Op 24 october 1883 besluiten de erven van Pieter Helder de
eigendommen te koop aan te bieden. Notaris mr. L.W. van
Kleffens  zal  de  provisionele  verkoping  houden  in  de
herberg van Hillebrand, onder Aalzum. Het zijn de volgende
bezit-tingen:
-greidland, gelegen onder Aalzum, Metslawier en Niawier,
-3 pramen, 
-een houtzaak,
-een  wind-houtzaagmolen,  "De  Phoenix",  (in  1927
afgebroken)
-twee  arbeiderswoningen,  gelegen  nabij  de  houtzaagmolen
aan de Hantumervaart,
-een bank in de kerk te Aalzum,
-een burgerwoning te Niawier, 
-een herenhuis onder Aalzum, "Sonnenborgh", de eigenlijke 

woning van Pieter Jans Helder,
-een stal en koetshuis onder Aalzum, 
-een arbeiderswoning onder Aalzum,
-een pannen- en estrikfabriek, gelegen aan de stadsgracht,

onder Aalzum (in 1891 stilgelegd)
-het bewuste pand aan de Aalsumerpoort.
Het plaatselijke blad Oostergo van 13 october 1883 spreekt over
het pand van Helder het volgende.

l. "Een in de laatste jaren aanmerkelijk vertimmerd, zeer gunstig
aan de Stadsgracht van Dokkum staand HEERENHUIS, in
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de onmiddelijke nabijheid van Dokkum, bevattende o.a. 5

Kamers, waarvan 3 met marmeren Schoorsteenmantels en 2 en

Suite en geplafonneerd, Keuken met SCHUUR, zeer ruime en

droge kelder, TUIN, REED enz. N.B. Dit perceel is door

stand  en  inrichting  zeer  geschikt  voor  een  Arts  die

Apotheek houdt; verhuurd tot 12 Mei 1884 voor ƒ 375,- 's

jaars en dan te aanvaarden. 

ll. Een in de nabijheid van het 1e perceel gelegen, uit-

muntenden, vruchtbaren, van fijne Vruchtbomen voorzienen,

welingerichten en afgesloten MOESTUIN aan de Hantumerweg

en de Stadsgracht; te aanvaarden terstond na de finale

toewij-zing". 

Op de dag van de verkoop wordt op het huis ƒ 3.027,-- geboden, op
de moestuin, ƒ 555,--. De finale verkoping zal op 7 november 1883
in hotel "Lijbering", te Dokkum, plaats-vinden.
Eva  Johannes  van  der  Meulen,  weduwe  van  Berend  Prakken,  een
schoonzuster van Pieter Jans Helder, koopt volgens het kadaster
villa "Sonnenborgh" in 1886 en zal tot in 1906 als

eigenares het pand blijven bewonen. 

Het  pand  aan  de  Aalsumerpoort,  "t  Houtstek",  wordt  in  1883
verkocht  aan  Jantje  Henderikus  Miedema,  weduwe  van  Ebe  Jans
Idsardi. Ze gaat in 1884 het pand daadwerkelijk bewonen. Volgens
een oude advertentie in de Leeuwarder Courant van 18 augustus
1884 wordt de bijbehorende schuur van het pand afgebroken.

"Verkoop van Afbraak

Op Woensdag 20 Aug. e.k., 's namiddags 1 uur, op het terrein,
waarop heeft gestaan het Houtstek van den Heer Helder, buiten de
Aalsumerpoort  bij  Dockum,  bestaande  in:  bindten,  draaghouten,
p.m. 200 juffers, plankhout, lat, hek- en stekpalen, damleggers,
glazen deur en vensterkozijnen, p.m. 15.000 steen enz., alles
afkomstig van voormeld Hout-stek".

Een andere advertentie spreekt van:

"Vier  duizend  vuren  planken  en  vijf  honderd  vuren  en  grenen
ribben, alles gezaagd uit eerste soort balken. Het hout is droog,
de tweede soort uitgesorteerd en afzonderlijk verka-veld".

In 1901 verkoopt mevr. Miedema het pand aan Johannes Andries
Brouwer, voordien landbouwer onder Hantumeruitburen. Later wordt
het pand bewoond door zijn weduwe Antje Minnes de Jong. Het huis
is  dan  voor  de  ene  helft  in  eigendom  van  hun  zoon  Andries
Johannes Brouwer en Martha van der Heide voor de andere helft. Op
hun beurt verkopen ze het huis in 1922 aan Douwe Meinsma, die in
het kadaster te boek staat als landbouwer, ook afkomstig van
Aalzum. 

Volgens het bevolkingsregister wordt hij geboren op  3 januari
1857 te Paesens en is hij gehuwd met Jantje Dijkstra geboren op 9
april 1864 te Westergeest. De bewoners hebben in 1922 Dirkje
Kuipers als dienstbode, in 1923 is dit Martje Cuperus.In deze
tijd  kent  het  pand  nog  zogenaamde  "krús-ruten"  en  aan  de
buitenkant groengeverfde blinden als
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zonwering. Vlak voor de gevel staan een aantal leilinden.
Vlakbij het huis van de familie Meinsma staat de smederij
van Bontekoe, hoef- en grofsmid. Het is de tijd dat het
straatbeeld  wordt  beheerst  door  karren,  paarden  en
ratelende wagens.

In de periode van 1908-1925 is er volgens het kadaster
heel wat verbouwd en bebouwd. In 1914 is er sprake van een
bijbouw.  Dit  moet  het  laagste  gedeelte  van  het  gebouw
zijn. Uiteindelijk bestaat het huidige gebouw dus uit drie
bouwperioden.  In  1915  en  in  1925  vinden  vernieuwingen
plaats. Wat er precies vernieuwd is, valt moeilijk na te
gaan. Interessant zijn een aantal oude planken, die bij de
sloop, i.v.m. de verbouwing, dit jaar vrijgekomen zijn.
Aantekeningen van bouwlieden vermelden in potloodschrift
enige bijzonderheden over het gebouw.

"1908" (ingekrast)
"L. Gorter"   Hantum 1911"
"K. Mook"
"T. Kingma  Hantum  18 Februari 1911"
"J. Posthuma, P. Gosma  10 October 1957"
"H.B. (?) Kingma  13 Maart 1911  Rookkanalen"
"Pieter L. Dijkstra  1916  oorlogsjaar  Lioessens  6 Julie
H. Kingma"
"1911  K. Coree  Tj. Kingma"
"R. Vonk  Ternaard  timmerknechten  zaterdag"
"Jaap Posthuma  Buitentuin G 220  Geboren 27 Januari 1930
Nieuw Plafond 10 October 1957"
"Vertimmering 18 Februari 1911  Gerrit Stellema(?)  11
jaar  Dokkum Rense Vonk  19 jaar  vertimmering  Ternaard"
"1906  Durk  badkamer betegeld"
"Durk 1908"
"Rense Vonk"
"R. Bouma  J. Posthuma  P. Gosma"

In 1940 vinden we Martha van der Heide, weduwe van Pieter
Bos als eigenares. In 1957 wordt het huis gekocht door
Fokke van Hijum, voordien winkelier in Rinsumageest. Het
pand
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wordt gekocht voor ƒ 6.000,--. Het gezin van Hijum bestaat uit 16
personen; het echtpaar, 13 kinderen en de groot-moeder. De diepe
kelder  onder  het  huis,  waar  in  vroeger  tijden  vlees  werd
gepekeld, wordt nu door het echtpaar als koelkast gebruikt. De nu
bijna 79 jarige weduwe van Hijum heeft het oude pekelbad nog
gezien. Ook een oud wijnrek behoorde bij de inventaris. In 1964
wordt het huis verkocht voor ƒ22.000,-- en vertrekt het gezin
naar Leeuwarden. 
Het pand wordt later ingericht als tehuis voor mensen met een
handicap en krijgt als naam "Rietborg". Hiermee is een einde
gekomen  aan  particuliere  bewoning.  In  1964  wordt  een  begin
gemaakt met een grootscheepse verbouwing. Dit werk zal worden
uitgevoerd door R. Agema en Zn. Bouwbedrijf Dokkum. Ondanks deze
omvangrijke verbouwing blijven de twee eerste vertrekken, vanaf
de voorgevel gerekend, ongewijzigd. Zo blijven de drie marmeren
schoorsteenmantels behouden, ook het paneelwerk rond de ramen,
kasten, oude deuren en binnen-blinden. Tegenwoordig is het pand
eigendom van Stichting 't Heechhout en is na de verbouwing dit
jaar  ingericht  als  restaurant  en  kunstuitleen.  Het  pand  is
hiermee één van de locaties van het Dagactiviteitencentrum De
Hof. 
Hiermee  eindigt  de  geschiedenis  van  het  monumentale  pand  
"'t Houtstek", aan de Aalsumerpoort.

Jaar Eigenaar Bewoner Beroep

1760 Albert Ballings Albert Ballings

voerman/koetsier?

1762 Albert Ballings kinderen van

(waarschijnlijk) Albert Ballings

1788 Rein Minnema Gebroeders Rein en landbouwer

Claas Minnema

1832 De weduwe van Weduwe van Rein 

Rein Minnema Minnema

1834 Erven van Rein erven van Rein landbouwer

Minnema Minnema

1835 Hermanus Helder Hermanus Helder houtkoper

1835 Pieter Jans Helder zeehandelaar

1883 Erven van Pieter Grietje van der Meulen,

Jans Helder weduwe van Pieter
Jans Helder
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1883 Jantje Hendrikus   Jantje Hendrikus Miedema
Miedema,weduwe van (1884)
Ebe Idses Idsardi

1901 Johannes Andries Johannes Andries landbouwer
Brouwer,Gehuwd met Brouwer
Antje Minnes 
de Jong.
Andries Johannes Martha van der landbouwer
Martha van der HeideHeide
Heide

1922 Douwe Meinsma Douwe Meinsma landbouwer
1940 Martha van der Martha van der Heide

Heide, weduwe van 
Pieter Bos

1957 Fokke van Hijum Fokke van Hijum steenbakker/
timmerman/
wegwerker/
grondwerker (PTT)

1964 "Stichting Fiad"
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DE MOLEN TE LIOESSENS (deel 3)

D. Douma (i.s.m. R. Tolsma)

Hoe zag de molen er uit?
Van de molen te Lioessens is, voor zover bekend, geen illus-
tratie overgebleven. De enige aanwijzing voor het uiterlijk is
een uitvoerige advertentie uit de Leeuwarder Courant van 18-12-
1776:
"De Procureur Enne Rijpma zal op Vrijdag den 20 December 1776 te

12  Uur  ten  huize  van  Gerlof  Ypes  tot  Ee  praesen-teeren  by

Strykgeld te Verkopen by de eerste Zitdag, in plaatse van den 3

December Laastleden, vermits er ten dien tyde geen genoegsamen

Schryvers waren. Een Kostelyke wel ter Vly en Neringstaande Rog-

en Pel Molen, in den Jaare 1763 Nieuw gestigt, met twee paar

Steenen. Ruim 66 Voeten Vlugt en Wyd na advenant, met zyne daar

toe  en  aanbehorende  voor  't  meerendeel  Nieuw  Gereedschappen,

MolenStede, en een Ruime Hieminge, ongeveer een Pondemaate Lands

groot. Leggende in Braak Voorts een schoone Huizinge, Voorhuis

met  twee  Kamers,  Agterhuis,  Kelder,  Regenwatersbak  en  wydere

Comoditeiten,  mitsgaders  anderhalf  Pondemaate  uitnemend  best

Bouwland alles tot Lionsens Staande en gelegen, werdende by Jan

Sipkes  gebruikt,  zynde  St.  Petri  en  May  aanstaande  Vry  van

Huiringe,  wyders  op  zodanige  Conditien  als  dan  zullen  worden

voorgelezen en onder des te bekomen by bovengemoemde Actua-rius

te Nykerk".

Om toch een indruk te krijgen van hoe de molen er kan hebben
uitgezien is bijgaande tekening geplaatst van een "Beschrij-ving
van een Koorn-molen, de Grondt en zijn Opstal" uit het in 1784
verschenen,  laatstelijk  herdrukte,  boek:  Groot  Vol-komen
Moolenboek; of Naauwkeurig ontwerp Van Allerhande tot nog toe
bekende soorten van Moolens" door L. v Natrus CS.
Folkert Siebes de Boer
De laatste molenaar was, zoals eerder vermeld, Folkert Sybes de
Boer. Na zijn huwelijk in 1807 met Neeltje Crans, dochter van ds
Justus Crans die van 1787 tot zijn overlijden in 1809 predikant
te Morra was, verhuisde hij van Lioessens naar Morra. Een jaar
later  koopt  hij  daar  voor  625  gulden  een  huis  waarbij  hij
"koopman" genoemd wordt. 
Het  is  niet  precies  bekend  wanneer  hij  naar  de  molen  van
Lioessens  gekomen  is  omdat  de  betreffende  koopakte,  ondanks
verwoede pogingen, niet gevonden is. Vast staat dat hij in 1816
nog niet molenaar was want hij leent dan f 1000,- en geeft als
onderpand acht pm land onder Morra op, terwijl hij
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nog steeds koopman wordt genoemd. In 1822 leent hij nog eens een
bedrag van f 1000,- en deze keer stelt hij tot onderpand de rog-
en pelmolen. Een bedrag van f 3000,- leent hij van Mr. Jouwert
Witteveen, vrederechter te Dokkum, welke voor 1805 de molen in
bezit had. In deze akte wordt uitdruk-kelijk verklaard dat de in
het  bezit  van  Folkert  en  Neeltje  zijnde  molen  "met  geene
hypotheek beswaard is", zodat er tussen Witteveen en Folkert de
Boer mogelijk nog een eige-naar geweest is welke direkt door De
Boer is betaald en tot op heden niet gevonden is. 
Folkert de Boer heeft trouwens nogal wat leningen op zijn naam
staan: tussen 1816 en 1832 komt hij zeven keer in de registers
van de Hypotheekbewaarder voor(1) waarbij hij in totaal f 8600,-
leent.  Dat  dit  een  groot  bedrag  is,  blijkt  in  1832  als  hij
molenhuis en erf, een stuk grasland en een stuk bouwland voor in
totaal  f  1626,-  verkoopt.  In  1827  leent  hij  van  Renze  Jans
Huizenga te Lioessens een bedrag van f 2000,-. Nu was Huizenga
molenmaker dat het ligt voor de hand om aan een grote reparatie
van de molen te denken. Aan de lening bij onderhandse akte van
zijn broer Hendrik komt zelfs nog een rechtzaak te pas als in
1832 dat geld nog steeds niet is terugbetaald. Voorwaar grote
financiële  pro-blemen  voor  de  laatste  molenaar  van  Lioessens.
Echter ook de gemeentelijke overheid houdt Folkert de Boer goed
in de gaten zoals uit het volgende mag blijken.
Een rechtzaak tegen de molenaar

Dat  de  overheid  geregeld  controleerde  of  er  niet  werd
gefraudeerd tegen de wetgeving op het Gemaal, blijkt uit
een proces verbaal dat tegen Folkert Siebes de Boer werd
opgemaakt  op  4  februari  1831(2).  Hij  wordt  ervan
beschuldigd dat hij op zijn molen  "...uijtgestort graan
voor  handen  heeft  gehad  zonder  daarbij  behorende

consentbilletten,  die  met  rood  krijt  waren

afgeschreven..." Molenaar De Boer en het gemeentebestuur
kunnen niet tot een vergelijk komen en daarom verschijnt
hij voor de rechtbank van Eerste Aanleg te Leeuwarden. Het
verslag van de zitting (3) toont aan dat De Boer het recht
aan zijn zijde heeft en dat de gemeente Oost-dongeradeel
in het ongelijk wordt gesteld: "de beklaagde ter zijner
verdediging  gevraagd  zijnde  zegt  dat  hij  wel  is  waar

billetten aan zijnen molen voor handen heeft gehad voor

graan dat hij voor zijnen broeder zoude malen, doch dat

hij dit graan niet heeft ontvangen en dus de billetten

overtol-lig waren, hetgeen zoo ver hem bekend de wet niet

verbiedt". Bij  gebrek  aan  bewijs  wordt  De  Boer
"geabsolueert"  van  de  tegen  hem  ingebrachte
beschuldigingen.
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Het einde van de molen

Was deze rechtzaak voor De Boer de laatste druppel of zag
hij, hoewel nog maar 45 jaar oud en in het bezit van een
mannelijke opvolger in de persoon van zijn zoon Justus, geen
heil meer in het molenaarsbestaan? In ieder geval biedt hij
op 18 maart 1831 in een advertentie in de Leeuwarder Courant
zijn molen te koop aan. Een paar dagen later vermeldt een
andere advertentie dat de verkoop "om redenen" geen doorgang
kan vinden. Helaas wordt er niet bij gezegd welke redenen de
verkoop verhinderd hebben. Nader onderzoek echter leert dat
de molen tussen 18 en 30 maart 1831 in de brand moet zijn
geraakt.  
Een verslag van de brand is niet gevonden (een groot ge-
deelte van de archieven van de Onderlinge Brandverzekerings-
maatschappij Oost- en Westdongeradeel werd opgeruimd na het
aantreden van een nieuwe directeur!), de notariële akte van
de aangekondigde verkoop ontbreekt eveneens (logisch eigen-
lijk).

  
Een nieuwe molen?
De  brand  moet  een  geweldige  slag  voor  Folkert  de  Boer  zijn
geweest. De verkoop van de molen ging niet door en van zijn
eventuele plannen komt niets terecht. Anderhalf jaar later gaat
hij toch over tot de verkoop van zijn onroerende bezit-tingen in
Lioessens. Het bewaard gebleven molenaarshuis wordt voor f 701,-
opgekocht door de koopman Isaäc Jacobs van der Werff uit Dokkum.



                             166

Een paar jaar is het stil rond de afgebrande molen en dan komt er
in 1835 ineens weer leven in de "molen"brouwerij als er drie
verzoeken worden gedaan om een nieuwe molen te mogen stichten.
Het  eerste  verzoek  is  van  David  Jans  Sluiter,  molenaar  te
Zuidlaren, die op Ropta onder Metslawier een molen wil stichten.
Het  tweede  verzoek  wordt  gedaan  door  Jacob  Klazes  Meekma,
molenaarsknecht te Anjum, die een koren- en pelmolen wil stichten
te Lioessens "op het terrein alwaar vroeger de aldaar afgebrande
molen heeft gestaan". Het derde verzoek wordt gedaan door Klaas
Gerrits Buwalda, molenaarsknecht te Nes, die eveneens een molen
wil stichten "hetzij te Lioessens, hetzij op Ropta"(4). 
Het  grietenijbestuur  wordt  om  advies  gevraagd.  In  de  eerste
plaats wil het grietenijbestuur slechts één molen bij de twee
bestaande  molens  te  Ee  en  Anjum  toestaan  om  een  behoor-lijk
inkomen voor de molenaars te garanderen en tegelijker-tijd de
inwoners van voldoende molens te voorzien. Daar komt bij dat het
grietenijbestuur  "van  gevoelen"  is  dat  het  door  Buwalda
ingediende verzoek slechts bedoeld is om het bestaan van zijn
broer, die molenaar te Anjum is, te verzekeren. Mocht aan dit
verzoek  van  Buwalda  worden  gehonoreerd  dan  zal  er  zeker  geen
nieuwe  molen  worden  gesticht  terwijl  daardoor  aan  anderen  de
mogelijkheid wordt ontnomen om een molen te stichten! Het verzoek
van Meekma wil het grietenijbestuur ook afwijzen omdat Lioessens
te dicht bij Anjum ligt. Liever zag de grietenij de molen te
Ropta gerealiseerd.
De  provincie  neemt  het  advies  betreffende  Buwalda  van  het
grietenijbestuur  over  maar  ziet  wel  in  dat  er  eigenlijk  geen
wettelijke redenen zijn om Meekma af te wijzen zolang de molen
maar op voldoende afstand van de openbare weg (76 ellen) wordt
gesticht, hetgeen het geval is.
Zijne Majesteit trekt zich van de overwegingen van grietenij en
provincie  niets  aan  en  verleent  aan  alle  drie  rekwestran-ten
vergunning (5) om een nieuwe molen te stichten: Sluiter op Ropta,
Meekma op het afgebrande molenterrein en Buwalda op een perceel
aan de groene reed. Voortrekken van de een boven de ander doet
het Rijk niet aan mee!
Van  deze  drie  aanvragen  is  alleen  de  molen  op  Ropta  in
werkelijkheid gebouwd (1836). Wat er met de plannen van de beide
andere molens is gebeurd, is niet bekend. Buwalda's opzet was
niet geslaagd en Meekma kan door de concurrentie van Sluiter van
zijn poging hebben afgezien. Het zou nog dertig jaar duren voor
er weer korenmolens in Oostdongera-deel werden gebouwd: Paesens
in 1861, Engwierum in 1865 en Oosternijkerk in 1872. Momenteel
staan  er  nog  drie  koren-molens  in  de  oude  gemeente
Oostdongeradeel: Anjum, Metsla-wier en Paesens.
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De afloop van het molenaarshuis

De nieuwe eigenaar van het molenaarshuis en het molenerf,
de heer Isaäc Jacobs van der Werff, moet kontakt hebben
gehad met  Meekma die immers  op dit terrein  een nieuwe
molen wilde bouwen. Toen een en ander niet doorging is het
huis  door-verkocht  aan  Paulus  Gerbens  Hiemstra  te
Hantumeruitburen die het verhuurde aan familieleden van de
laatste  molenaar:  Sibbeltje  Hendriks  de  Boer  en  Jacob
Hendriks de Boer.
Na 1850 komen er
grote veranderin-
gen tot stand op 
het terrein van de
voormalige molen. 
Er worden een aan-
tal woningen ge-
bouwd (oa. de num-
mers Anjum D 958 
(later in gebruik 
als timmerwinkel) 
en D 957 in bij-
gaande adverten-
tie. D 55 is het 
stuk land achter 
het terrein). 
De grootste veran-
dering op het 
molenerf is echter
de bouw van de 
pastorie van de 
Christelijke Gere-
formeerde Kerk te 
Lioessens voor aan
de weg, en het 
daar achter ge-
bouwde kerkgebouw
in 1853 en 1856.
Deze tot standko-
ming heeft een aan



tal  jaren  geduurd.  In  1851  was  de  Christelijk  Afgescheiden
Gemeente  Anjum-Lioessens  opgericht.  Onderwerp  van  gesprek  op
vrijwel  elke  kerkeraadsvergadering  8)is:  waar  bouwen  we  onze
kerk, in Lioessens of in Anjum? Het lijkt er sterk op dat Arjen
Ernstes Tamsma en Ype Oebeles Viersen op 10 januari 1853 de knoop
hebben doorgehakt: zij kopen het oude mole-naarshuis van Jacob
Hendriks de Boer voor f 1200,-. In de notulen wordt daar met geen
woord over gerept tot er op 26 januari 1853 wordt medegedeel:
"...zooals ook over de stand-plaats van een kerk waarover wij
niet konden vereenigen in dat opzigt, Zoo is bij meerderheid van
stemmen gebleken dat de standplaats te Lioessens is bepaald". Het
is  goed  denk-baar  dat  Tamsma  en  Viersen  naar  voren  hebben
gebracht dat zij al in het bezit waren van het molenaarshuis en
dat op het molenerf genoeg ruimte was voor een te bouwen kerk. De
aanvraag  om  een  kerk  te  mogen  bouwen  op  het  "Zoogenaamde
Molenhiem", werd op 28 april 1853 gedaan 8). 
In  november  1854  krijgt  het  molenaarshuis  een  bestemming  als
pastorie  wanneer  dominee  Van  der  Werp  het  huis  betrekt.  Het
bevalt hem blijkbaar niet erg want een jaar later "Is geoor-deeld
dat het best zoude zijn, de oude pastorie te verkoopen en voor de

kerk een nieuw huis voor de Leeraar te bouwen" 8). Zou de dominee
hebben geklaagd? 
In 1856 kan de nieuwe pastorie betrokken worden en wordt de oude
pastorie/het  molenaarshuis  verkocht  aan  kerklid  Jan  Jacobs
Reiding voor f 1300,- 9) die er trouwens in 1852 al woonde.
Reiding is getrouwd met Stijntje Paulus Buwalda waarvan bekend is
dat zij in het begin als enige elke zondag naar Ulrum reisde om
daar dominee De Cock te "horen" 9). Een kleindochter van Jan
Reiding,  Stijntje  Ludema,  trouwt  met  Albert  van  der  Zweep
waardoor de familie Van der Zweep in het bezit komt  van het
molenaarshuis (1895). 
Toen  dochter  Gertje  van  der  Zweep  trouwde  met  Reinder  Cremer
bouwde  vader  Albert  van  der  Zweep  (in  1918,  na  dood  Grietje
Dijkstra) voor het jonge paar een geheel nieuwe woning tegen het
oude  molenaarshuis.  Op  deze  wijze  ontstond  het  nu  nog  steeds
bestaande "tweelinghuis" waarvan het vanaf de weg meest rechtse
het oude molenaarshuis is. 
In 1928 werd de kerk afgebroken en even verder aan de Dorps-
straat geheel opnieuw gebouwd. Van de afbraak van het oude gebouw
werd achter de molenaarswoning een schuurtje gebouwd waaraan nog
te zien is dat er materiaal van het kerkgebouw is gebruikt: een
deur met "poortje" als ingang, hergebruikte stenen en planken,
geschilderde zolderplanken. In 1940 werd aan het linkse huis nog
een "stoepe" gebouwd. Een tijdlang was er een doorgang tussen de
beide huizen, gebruikt om enig toezicht te kunnen houden op de
vader van de bewoner van het
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linkse huis. De huidige bewoner heeft deze doorgang echter weer
in ere hersteld.
Nog even terug naar het historisch besef van de Lioessemers. Het
is  aan  velen  gevraagd  maar  niemand  wist  dat  het  oude
molenaarshuis  nog  bestond;  de  huidige  bewoner  niet,  ook  oude
"wandelende encyclopedieën" van de Lioessemer historie niet. Zo
is er met de publikatie van dit artikel toch een en ander recht
gezet. (10)
Bewoners van het molenaarshuis:
1829 Folkert Siebes de Boer
1839 Aukje Hendriks de Boer

(ook)Jacob Hendriks de Boer tot 1857
1849 Sibbeltje Hendriks de Boer tot 1852
1852 Jan Jacobs Reiding tot 1896
1854 Ds D.J. van der Werp tot 1856
1869 (ook)Antje Meinsma, weduwe Ludema en zoon Kornelis
1880 Albert van der Zweep tot 1929

en vrouw Stijntje Ludema tot 1940
1890 (ook) Paulus Ludema tot 1898

en vrouw Grietje Jochems Dijkstra tot 1918
1940 Reinder Cremer
1948 Sjouke van der Veen
1986 Bert Hiemstra
Bewoners in 1918 gebouwde huis naast het molenaarshuis:
1918 Reinder Cremer en vrouw Gertje van der Zweep
1940 Wimke  Sijtsma  en  haar  moeder  Tjitske  de  Boer=

(achterkleindochter van Folkert Siebes de Boer!)
Johannes Bandstra en Jantje Hoekstra
Klaas Bandstra en Riekje van der Veen
Schoondochter van Snijdood uit Anjum
Tweede woning van een Duitser

1980 Bert Hiemstra
In 1990 heeft Hiemstra de twee huizen verbouwd tot het huis zoals
het er nu staat: met twee voordeuren!

De afloop van het opzichtershuis

Nadat  het  instituut  "opzichter  bij  de  molen"  was  afgeschaft
verkocht  de  Provincie  de  verschillende  chergerhuisjes  aan
particulieren.  In  Lioessens  werd  Nanne  Pieters  Benthem,
landbouwer  en  Assessor  te  Morra,  de  nieuwe  eigenaar.  Hij
verhuurde het opzichtershuis aan twee gezinnen, zoals het ook
voorheen door twee gezinnen was bewoond. 
Na  hem  was  Tjalling  Johannes  de  Vries,  schoenmaker  te  Han-
tumhuizen, eigenaar voordat in 1862 voor het eerst een eige-
naar/bewoner in het oude opzichtershuisje woonde. Dat was Jacob
Sybes Yntema, in ieder geval in 1859 al bewoner van het huis.



Zijn  dochter  Trijntje,  getrouwd  met  Sipke  Bos,  was  na  hem
eigenaar en bewoner.
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In al die tijd is er waarschijnlijk weinig aan het huis ver-
anderd. In 1899 wordt er een hok bij gebouwd en in 1957 wordt een
stukje van het erf afgestaan voor verbreding van de weg. Daardoor
kwam het huis helemaal tegen de weg aan te staan zoals op een
foto uit 1939 al blijkt.
In 1942 komt de laatste bewoner, Jan Adema, van Hoogebeintum naar
Lioessens. Hij blijft tot 1973 in dit huis wonen waarna het door
de gemeente Oostdongeradeel wordt aangekocht en af-gebroken. Op
deze plaats werden in 1974 vier bejaarden-woningen gebouwd.
Bewoners opzichtershuis:
1829 Jacobs Lieuwes Hofman, arbeider

Gatze Gerrits Hofman, snikschipper
1839 Jan Jans Faber en Daniël Taekes Wiersma, arbeiders
1849 Jochem Cornelis Buwalda, Johannes Haikes Faber, arb.
1859 Jacob Sybes Yntema
1869 Sieds Sybes Yntema
1880 Jacob Sybes Yntema
1888 Sipke Sybes Bos
1933 Trijntje Jacobs Yntema, wed. Bos
1942 Jan Adema
De "brijmolen" te Lioessens.

Tijdens  het  onderzoek  naar  de  korenmolen  te  Lioessens
bleek dat er jarenlang nog een molen in deze plaats heeft
gestaan.  In  1694  koopt  Sake  Thijssen  "...seeckere
huisinge, schuijre, hovinge, boomen, plantagie cum annexis

met  alle  hetgeene  daer  in,  om  ende  aen  aardt,  bandt,

spijker  ende  naegelvast  is  met  de  gortmeulen.  Sampt

gortmaeckersgereedschappen soo ende in voegen hetselvige

bij mij bewoond ende gebruijckt wordt". (11) Hij moet voor
zijn nieuwe eigendom 109 gg aan Ible Joannes betalen. Het
is  niet  duidelijk  waar  deze  gortmolen  heeft  gestaan,
slechts  de  aanduiding  "de  Heerewegh  ten  Noorden"  doet
vermoeden dat de molen aan de overzijde van de korenmolen,
aan de andere kant van de Dorpsstraat dus, heeft gestaan.
Het is ook niet duidelijk wat voor soort molen het was.
Twee  windkorenmolens  zo  dicht  bij  elkaar  lijkt  niet
waarschijnlijk terwijl een rosmolen (voortgedrevn door een
paard) ook niet voor de hand ligt omdat bij het pellen van
gerst behoorlijk wat kracht nodig was, waarbij minstens
twee paarden en misschien wel vier paarden nodig waren.
De term "soo ende in voegen het selvige bij mij wordt be-
woond ende gebruijckt" in de koopakte van 1694 toont aan

dat deze gortmolen, brijmolen zoals het reëelcohier zegt,
al  lang  heeft  bestaan  en  dat  Sake  Thijssen  er
waarschijnlijk lang molenaar van is geweest. Of hij in
1694 nog niet genoeg
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gereedschap had gekocht of dat het aan vervanging toe was maar in
1697  leent  hij  96  gg  van  Jan  Doekles  voor  "mole-
naersgereedschapen".  In  1701  leent hij,  intussen  getrouwd  met
Jancke Jacobs, nog eens 200 cg waarbij hij "specialijck mijne
huisinge ende meulen" tot onderpand stelt. (12) Sake Thijssen
komt in 1704 voor als "Peldegarstmolenaer tot Lioessens" in een
rechtzaak voor het Hof van Friesland. (13) Hij is in 1714 opnieuw
getrouwd, deze keer met Maycke Thijssen. 
Zoon Thijs Sakes neemt in 1735 de gortmolen over, welke al die
tijd een huurwaarde van 60 gulden heeft (ter vergelij-king: de
korenmolen had een huurwaarde van 120 gulden).
In 1749 is Thijs overleden en nemen zijn beide zonen Anne en
Thijs Thijssen de zaak over. Dat duurt echter niet lang want in
1751 is het "een pelmolen, staat stil" en in 1754 wordt deze
zelfs afgebroken. Na de dood van Thijs was de familie ook al niet
meer eigenaar van de molen want Gemme Onuphrius van Burmania, in
ieder geval sinds 1714 was diens familie al eigenaar van de grond
waarvoor  6  gg  grondpacht  moest  worden  betaald,  laat  in  het
Reëelcohier opnemen: "wort gebruijckt sonder huur te betaelen".
Noten:
1. RAF, Arch. 35, Hypotheekbewaarder, nummer 732
2.  SAD,  GAOD,  nummer  631:  uitgegane  stukken,  nummer  350:  

ingekomen stukken
3 RAF, Arch. 18, nr 20.384: 6 april 1831, nummer van de rol  

4112, nummer 103 van het Parket
4. RAF, Arch. Ged. Staten 1814-1879, nummer 2897
5. SAD, GAOD, nummer 354: ingekomen stukken
6. Handschrift aanwezig op het SAD
7. Het is mogelijk dat Andreae zich hier vergist en dat niet in
de eerste plaats de molenaar wordt bedoeld als wel de bewoner van
het molenaarshuis. Uit ons onderzoek is althans niet gebleken dat
er  omstreeks  1890  familieleden  van  Folkert  de  Boer  in  het
molenaarshuis woonden. "Baas mûnder" kan ook ergens  anders in
Lioessens hebben gewoond natuurlijk.
8. SAD, Archief Gereformeerde gemeente Lioessens-Morra
9.  Swart  mar  leaflik, 2  november  1851-1951,  door L.  van  der
Zweep,  bl.  20.  Daar wordt  tevens  als  bouwjaar van  het  mole-
naarshuis  1789  opgegeven.  De  herkomst  daarvan  is  niet  achter
haald  maar  Van  der  Zweep  zal  als  bewoner  van  huis  wellicht
jaartalankers of iets dergelijks gezien hebben.
10. Gegevens van dit onderdeel afkomstig uit Kadaster en Be-
volkingsregisters, aangevuld met gegevens interview.
11. RAF, Arch. 13-27, nummer 101, bldz 224v
12. RAF, Arch 13-27, nummer 144



13. RAF, Arch. 13-01, nummer 8234 (was SS80), dossier 3
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VRAGEN EN ANTWOORDEN

R. Tolsma

Een brief uit Zwitserland, van ons lid K. Jansen, bevatte, naast
een  actueel  overzicht  van  de  genealogie  Mullender  (op  het
Streekarchivariaat  aanwezig)  het  volgende  verzoek  om  in-
lichtingen/hulp aan onze leden:
Uit  het  huwelijk  van  Albert  Engberts  (~Dokkum  31-1-1760)&
Wouterswoude  3-7-1785  met  Pietje  Binnes  (~Damwoude  10-3-1762
overl Jouswier 9-10-1826) werden drie kinderen gedoopt:
Binne (*/~Damwoude 30-1-1788) 
Engbert (*/~Dokkum 7/25-4-1791) en 
Tjipke Alberts Meulenaar/Mullender (*/~Dokkum 9/21-5-1794, overl.
Morra 25-2-1849).
Bij de verdeling van de nalatenschap van Janke Engberts (~Dokkum
15-10-1747, over. Kollum 23-5-1804) is sprake van Pyttje Binnes,
wonende te Dokkum als moeder van haar kinde-ren bij wijlen Albert
Engberts. Van Tjipke stamt de familie Mullender, maar van de twee
oudere broers Binne en Engbert heb ik geen spoor gevonden. Het
schijnt dat in 1804 op zijn minst een van beiden nog in leven is
naast Tjipke. Wie zet mij op het juiste spoor?
Voor de heer K. Kamminga te Nuenen werd in het juninummer hulp
gevraagd betreffende de familie Kamminga te Dokkum. Tot nu toe is
het de redaktie niet bekend of er hulp is geboden aangezien er op
ons Postbusnummer 361 geen antwoord kwam. Graag zag de redaktie
dat  beantwoording  van  vragen  in  deze  rubriek  via  ons
Postbusnummer  zou  lopen  zodat  beantwoording  ook  weer  in  deze
rubriek kan plaatsvinden. Op die manier komt er copy binnen en
hebben misschien ook derden iets aan het gegeven antwoord 
Dan nu een aantal antwoorden.
De  heer  J.  Hortulanus  vroeg  naar  een  tuin  of  hof  in  Dokkum
waaraan zijn voorvaders (die rond 1750 het beroep van tui-nier
uitoefenden)  de  familienaam  Hortulanus  zouden  hebben  kunnen
ontlenen. Bestudering van kaarten van Dokkum, Bleau uit 1650 en
Smedema  uit  1788,  leverde  niet  echt  een  bewijs  voor  een
belangrijke tuin in Dokkum op. Slechts achter het Weeshuis is een
behoorlijke tuin gesitueerd maar daarbij moet toch meer worden
gedacht aan een moestuin/boomgaard. Natuurlijk was er voor 1580
een klooster in Dokkum en zal daar een tuin bij hebben gehoord
(al maakt Ter Steege daar van in zijn boekwerkje omtrent het
klooster Bonifatius geen melding). Een mogelijke oplossing wordt
gegeven  door  Van  Minnen  in  zijn  boek  "Dokkum,  een  stad  vol

herinneringen", waar op bl. 60 wordt gesproken van de Thuynen,
zeer waar-
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schijnlijk een stuk van de oude kloostertuin, ontstaan door het
graven van het Naauw waarbij de kloostertuin werd afge-scheiden
van het (kerk)hof. Tegenwoordig heet deze straat de Oranjewal. In
de  vorige  eeuw  stond  hier  de  Sociëteit  Tuin-lust  (later  Het
Bolwerk). De kaart van Bleau geeft: op de Thuynen. Bij wie deze
tuinen in onderhoud waren, is niet bekend.
Een  moeilijke  vraag  stelde  mevrouw  De  Vroom-Schmeltz  uit
Westerbork. Een voorvader, Johannes Georgius  Schmeltz om-trent
1875 in Dokkum wonende, had socialistische sympathieën en kreeg
daardoor moeilijkheden met zijn werkgever, een sigarenfabrikant.
Mevrouw De Vroom wilde graag gegevens van deze sigarenfabriek
(eigenaren,  werknemers,  lonen,  enz.)  om  de  genealogische
beschrijving wat te kleuren.
Waarschijnlijk hebben we hier te maken met de sigarenfabriek van
Athanasius Jorritsma in de Koningstraat. Deze staat als immers
enige  in  het  bevolkingsregister  van  1870  te  boek  als
Sigarenfabrikant,  waarnaast  trouwens  velen  als  sigarenmaker
worden  bestempeld.  Mogelijk  hebben  dezen  in  genoemde  fabriek
gewerkt,  mogelijk  deden  zij  hun  sigarenmakerswerk  ook  gewoon
thuis.  Na  1905  staat  er  een  grote  sigarenfabriek  aan  het
Grootdiep,  firma  Simon  Bouma  en  Alle  Jacobs  van  der  Werff,
genaamd De Nijverheid (dit prachtige gebouw is nog steeds te
bewonderen).  Een  mogelijke  verbinding  tussen  de  fabriek  van
Jorritsma in de Koningstraat, een straat waarin rond 1870 veel
sigarenmakers  woonden,  en  de  fabriek  De  Nijverheid  aan  het
Grootdiep  is  de  figuur  van  Wytze  Bouma  (familie  van  Simon
Bouma?), die inwonende was bij de broer van Athanasius Jorritsma,
eveneens in de Koningstraat. Dat Dokkum rond de eeuwwisseling
veel  sigarenmakers  telde,  blijkt  ook  uit  enkele  toevallig
gevonden  advertenties  van  sigarenfabrikan-ten  in  Dokkum:
Tabaksfabriek  J.  Donkers  uit  1890  en  J.  de  Vries,
sigarenfabrikant te Dokkum, welke laatste het merk St Bonifatius
voerde.  Van  Minnen  deelt  nog  mee  (bl.9)  dat  rond1900  veel
sigarenmakers in de omgeving van de Strobosser-steeg woonden, die
op  de  Nijverheid  werkten  en  daarnaast  ook  thuis  nog  sigaren
maakten. De Nijverheid werkte tot ong 1950
Op verzoek van de bewoner werd een vervolgonderzoek inge-steld
naar  de  geschiedenis  van  het  pand  Miedwei  5  te  Brant-gum.
Vastgesteld kon worden dat het pand rond 1740 moet zijn gebouwd
voor/door de armvoogden van Brantgum. Zij zijn ook de eerste
verkopers in 1742 als het huis een waarde heeft van 143 gg. Voor
1740 is er eerst een grondpacht en na 1728 een "huisstede". Dat
zou kunnen betekenen dat er eerder een huis heeft gestaan maar
dat is niet achterhaald. Deze grond-pacht behoorde de pastorie



van  Waaxens  (!).  Omdat  de  pasto-rie  van  Waaxens  een  gehele
boerderij  in  Brantgum  bezat,  zou  de  grond  daarvan  afkomstig
kunnen zijn.
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STAMREEKS RENSKE HOLWERDA

H. Aartsma

Renske Holwerda
Geb: 13-05-1934 te Nes
Ovl:
Gehuwd: 25-09-1953 te Dokkum met Jarig Bosgraaf

Geb: 23-05-1933 te Leeuwarden
Ovl: 
Beroepen: Landarbeider/

                                            Plantsoenwerker

Ouders:

Jacob Holwerda
Geb: 19-02-1898 te Nes
Ovl: 02-06-1965 te Dokkum
Beroepen: Visser/Transportarbeider
Gehuwd: 26-05-1928 te Ternaard met Durkje Broeksma

Geb: 15-11-1902 te Anjum
 Ovl: 25-05-1976 te Dokkum

Grootouders:

Taede Holwerda
Geb: 21-03-1856 te Paesens
Ovl: 08-05-1900 te Nes
Beroepen: Schipper/Visser
Gehuwd: 14-04-1883 te Metslawier met Grietje Post

Geb: 30-09-1857 te Nes
     Ovl: 21-04-1935 te Nes

Overgrootouders:
Pieter Jacobs Holwerda
Geb: 03-10-1832 te onder Nes
Ovl: 01-02-1913 te Paesens
Beroepen: Arbeider/Gardenier
Gehuwd: 13-04-1854 te Metslawier met Pietrikje Taedes Borst

Geb: 05-02-1831 te Paesens
Ovl: 14-12-1909 te Paesens

Betovergrootouders:
Jacob Hanzes Holwerda
Geb: 22-01-1799 te onder Anjum
Ovl: 04-06-1844 te (buitendijks in zee bij de 
                    zgn. "de zwarte Haan")
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Beroepen: Schippersknecht/Zeevisser/Schippers
Gehuwd: 09-02-1830 te Ternaard met Aaltje Pieters Visser

Geb: 22-02-1797 te Paesens
Ovl: 08-07-1858 te Paesens
Beroep: Winkeliersche

Oudouders:

Hans Jacobs Holwerda
Ged: 18-09-1768 te onder Anjum
Ovl: 16-05-1831 te onder Anjum
Beroepen: Schippersknecht/Arbeider
Gehuwd: 27-05-1798 te Anjum met Grijtje Wijbes Rademaker

Geb: 30-03-1778 te Anjum
Ovl: plaats en datum onbekend

Oudgrootouders:

Jacob Hanzes
Ged: 22-05-1735 te Paesens
Gehuwd: 08-06-1766 te Anjum met Geeske Romkes

Oudovergrootouders:

Hans Jacobs
Gehuwd: 01-06-1732 te Paesens met Minke Jans 
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