
Redaktioneel

E. Smits

De redactie is blij ook dit laatste nummer voor de vakantie weer op tijd en zeer

gevarieerd klaar te hebben gekregen.

We hebben ons best gedaan om er voor iedereen een leesbaar geheel van te maken. Mocht uw

copy er deze keer niet bij zijn dan komt dat waarschijnlijk in september aan de beurt.

Het is u misschien al op gevallen dat de omslagen vernieuwd zijn. De oude waren op en

dankzij Notaris Kooistra, die namens de Broederschap de gehele oplage financieerde,

kunnen wij de komende 3 a 4 jaar weer vooruit.

We denken aan een periode van deze lengte, omdat u, als u het ledennieuws gelezen hebt,

zelf kunt zien dat we flink groeien. Dit betekent dat we als Vereniging (en met name ons

blad?) zeer gewaardeerd worden.

We hopen dat dit zo blijft. Nu staat ons een stille periode voor de deur i.v.m. de

zomermaanden - ook het archief is juli/aug. dicht op dinsdagavond - maar daarna hopen we

dat iedereen weer fanatiek bezig gaat.

Blijf uw copy en op- of aanmerkingen insturen!

Er worden door de Vereniging nogal regelmatig opdrachten gedaan voor derden. Dit kost

veel tijd voor hen die hiermee bezig zijn. Het bestuur cq redactie heeft daarom een

vraag:

Zou  het  mogelijk  zijn  dat  ieder lid  een  beknopte  omschrijving  van  zijn/haar

onderzoeksgegevens  n.m.  families,  tijdvakken  en  objecten,  eventueel  voorzien  van

opmerkingen stuurt naar het coördinatiepunt dhr. R.Tolsma, postbus 361, 9101 AJ Dokkum?

Op deze manier kunnen we snel de vragenstellers in kontact brengen met de

betreffende persoon of personen die hen kunnen helpen en wat ook belangrijk is

dat men niet de kans loopt dubbel werk te doen. 

Een deel van u ontvangt nu twee Sneupers t.w. no 41 en 42. Nummer 41 is een

naslagnummer dat op de jaarvergadering uitgedeeld is. Dit kwam tot stand door

een ontdekking van dhr. R.Tolsma en bevatte zoveel gegevens dat er een extra

uitgave aan gewijd kon worden. 

Tijdens de vakantie periode kunt u ons bereiken via de postbus of via de fax.

FAX NUMMER: E.Smits, 0519-29 44 08.

Wij wensen u allemaal een heel goede vakantie en tot wederhoren in september.
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STAMREEKS POSTMA

H. AARTSMA

Willem Postma

Geb: 16-06-1896 te Anjum

Ovl: 19-11-1969 te Dokkum

Beroep: Bouwvakker

Gehuwd: 03-01-1947 te Metslawier met R. Postma-Boersma

Geb: 15-05-1918 te Wetzens

Andries Kornelis Postma

Geb: 21-12-1866 te Anjum

Ovl: 03-09-1953 te Anjum

Beroep: Landarbeider

Gehuwd: 22-07-1892 te Metslawier met Grietje Annes Dijkstra

Geb: 15-02-1870 te Anjum

Ovl: 07-10-1942 te Anjum

Kornelis Willems Postma

Geb: 03-03-1820 te Anjum

Ovl: 29-05-1872 te Anjum

Beroep: Schipper / Boodschaploper

Gehuwd: 15-05-1860 te Metslawier met Jelske Pieters Dijkstra

Geb: 03-05-1836 te onder Anjum

Ovl: 09-03-1934 te Anjum

Willem Kornelis Postma

Geb: 18-03-1796 te Anjum

Ovl: 16-10-1871 te Anjum

Beroep: Gardenier / Turfmeester

Gehuwd: 21-05-1819 te Metslawier met Klaaske Douwes Dijkstra

Geb: 27-08-1793 te Metslawier

Ovl: 03-07-1856 te Anjum

Kornelis Willems

Geb: niet bekend

Ovl: ca. 1800 te Anjum

Beroep: Landbouwer

Gehuwd: 11-05-1783 te Anjum met Grietje Geerts Slaper

Geb: 04-12-1763 te Anjum

Ovl: 24-05-1813 te Anjum

Willem Kornelis

Gehuwd: 30-10-1729 te Anjum met Sibbeltje Reinders

Bijz.: De familie Postma woont reeds meer dan 200 jaar in

hetzelfde dorp.
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ZICHT OP HET WEZEN VAN

FOEKE SJOERDS

DOUWE LEIJ

Voorwoord.

Iedereen heeft zo z'n motivatie voor een stuk onderzoek. De

mijne is heel simpel. Foeke Sjoerds, die leefde van 1713 tot

1771, is één van mijn voorouders. Nummer 464 in mijn kwar-

tierstaat.  Foeke  had  een  goed  verstand  en  gebruikte  dat

vooral in het belang van zijn medemensen. Hij las en schreef

veel.

In de provinciale bibliotheek in Leeuwarden trof ik een aan-

tal  nagelaten  geschriften  aan  die  niet  in  druk  zijn  ver-

schenen. In zijn boeken gaf hij tussen de regels door nogal

eens  zijn  persoonlijke  mening  over  verschillende  onder-

werpen. Wopke Eekhoff, stadsarchivaris van Leeuwarden, gaf in

het midden van de negentiende eeuw een lezing over de Friese

geschiedschrijver Foeke Sjoerds. Voor deze lezing deed hij

onderzoek  zowel  in  de  officiële  archieven  als  door

correspondentie  met  verschillende  nazaten.  De  lezing  ver-

scheen in 1859 in druk. Verschillende tijdgenoten van Foeke

roemden zijn gaven. Soms was dat in de geest van die tijd

nogal hoogdravend.

Leven van Foeke Sjoerds.

Foekes  vader,  schoenmaker  Sjoerd  Foekes,  uit  Metslawier,

trouwde  op  1  december  1695  in  Ee  met  zijn  moeder  Aaltje

Hanses uit dat dorp. Foeke werd op 2 juni 1713 in Ee (Oost-

dongeradeel) geboren in een huis aan de westkant van de kerk

(destijds no. 84).

Vader Sjoerd overleed in 1718. Moeder Aaltje verdiende verder

de kost met een winkeltje in bontgoed. Foeke was op school

heel leergierig. Hij moest al jong van school mee-helpen voor

het inkomen van het gezin. De spullen van zijn vader lagen er

nog. Op zijn beurt werd hij schoenmaker in Ee.

Toen Foeke bijna 21 jaar was, op 16 mei 1734, trouwde hij als

inwoner van Hantumhuizen met de 27-jarige Antje Aukes uit het

dorp Ee in laatstgenoemde plaats. Zijn vrouw Antje werd op 30

januari  1707  in  Ee  gedoopt.  Haar  vader  was  de  smid  Auke

Reynders.

Foeke was nog steeds schoenmaker. Ook onder het werk las hij

veel. De boeken kwamen vaak van dominee Eisso Bergsma. Gods-

dienstige  onderwerpen  hadden  zijn  grootste  belangstelling.

Voor vrienden gaf hij catechisatie aan huis.
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Foeke was een stille en stroeve man, die vaak in gedachten

was verdiept. Voor al zijn kennissen waren zijn integriteit

en hoge bekwaamheid belangrijke eigenschappen.

Grietman Jarich Georg van Burmania haalde Foeke in 1739 over

dorpsonderwijzer in Lioessens te worden. Hij verdiende daar

niet meer mee dan een traktement van f 70,-. Zijn vak van

schoenmaker moest hij bij dit lage inkomen ernaast blijven

doen.

Op 1 augustus 1742 werd hij onderwijzer in Oosternijkerk.

Daar kreeg hij meer leerlingen. Dat leverde een traktement op

van f 116,-. De schoenmakerij kon hij van de hand doen. Foeke

had  nog  wel  enkele  bijbaantjes.  In  1745  werd  hij  als

dorpsrechter aangesteld, zorgde voor het Collect van de Lands

Impositiën  en  werd  Instrumentschrijver.  Een  instru-

mentschrijver  schreef  testamenten,  codicillen,  koop-  en

huurcontracten, obligaties en alle verdere onderhandse acten.

Om deze functie uit te kunnen oefenen moest Foeke zich op de

staat  der  officianten  der  Grietenij  laten  schrijven  en

daarvoor  jaarlijks  f  12,-  officiegeld  betalen.  Hij  hielp

mensen met het opstellen van acten en brieven. Verder gaf hij

les  aan  huis  over  verschillende  onderwerpen,  onder  meer

geschiedenis en Latijn.

Op 24 juni 1756 liet Foeke in de Leeuwarder Courant een be-

richt opnemen dat hij aan huis startte met een kostschool

voor lezen, schrijven, rekenen, de beginselen van het La-

tijn, de Nederlandse taal en van de godgeleerdheid, kerke-

lijke en wereldlijke geschiedenis, landkaartkunde, boekhou-

den en psalmzingen en verder alles wat voor een burgerlijke

en godsdienstige wellevendheid nodig is.

Wopke Eekhoff meldde dat Foeke door zijn ijver en geschikt-

heid zijn onderwijs een goede naam bezorgde. Hij vergrootte

het aantal schooluren, voerde verschillende verbeteringen in,

schafte misbruiken af, en gaf als man van kennis en gezond

verstand, vele blijken, dat hij het wezenlijk belang van de

aan hem toevertrouwde kinderen met zorg behartigde.

Foeke  voelde  zich  geroepen  ook  het  gewone  volk  te  laten

kennismaken  met de  kerkelijke en  wereldlijke geschiedenis.

Moeilijk toegankelijke geschiedschrijving, nogal eens in het

Latijn,  zette  hij  in  boekvorm  om  in  eenvoudige  taal  en

verschafte zijn lezers een stuk overzicht. Zijn boeken door-

spekte hij op meerdere plaatsen met zijn persoonlijke mening

over morele zaken. Dit alles bijelkaar betekende dat Foeke

een heel groot deel van zijn tijd besteedde aan onderwijs en

studie.  Daarnaast  had  hij  nog  zijn  neventaken.  Dit  alles

naast een groeiend gezin. Bij zijn studie had hij veel gemak

van zijn studeerkamertje, dat op kosten van de kerkvoogdij

van Oosternijkerk boven zijn woonkamer werd gemaakt. Foeke 
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was de kerkvoogdij daarvoor veel dank verschuldigd. Dat bleek

uit enkele gedichten, die hij daaraan wijdde:

Op mijn studeerkamertje:

O! Zalig eenzaam daar 't gemoed,

zich uitstrekt naar het eeuwig goed,

om over het stof te stappen.

Dit eng vertrek gesticht door gunst

van 't Kerkvoogdschap verwekt de kunst,

de deugd en wetenschappen.

Anders.

Dit eng vertrek gesticht door gunst

van 't Kerkvoogdschap, verstrekk'de kunst

en d'eed'le wetenschappen

Een oefenschool: daar d'eed'le ziel

Voor 't eeuwig wezen nederkniel,

En over 't stof leer stappen.

Foeke over het beroep van schoolmeester.

Aangezien Foeke Sjoerds zelf onderwijzer en dorpsrechter was,
is  zijn  oordeel  over  de  aan  deze  functionaris  te  stellen
eisen, rechtstreeks op hemzelf van toepassing.
Hij meldde het volgende:

Schoolmeesters  waren  daarbij  vaak  nog  dorpsrechter,  maar

verdienden  daar  weinig  extra  mee.  Een  groot  deel  van  de

onderwijzers  moest  rondkomen  met  niet  meer  dan  ongeveer

honderd gulden. Enkelen haalden samen met de bijbaantjes het

dubbele  ervan.  Dit  lage  inkomen  had  tot  gevolg  dat  maar

weinig bekwame mensen onderwijzer werden. Veel onderwijzers

konden  nog  maar  net  lezen,  nauwelijks  schrijven  en  be-

heersten de Nederlandse (Nederduitse) taal onvoldoende. Ook

de  Godsdienstkennis  en  het  rekenen  en  andere  belangrijke

onderwerpen lieten veel te wensen over. 

Het vak van onderwijzer werd dan ook veracht. Foeke vond dat

het onderwijs bekwame mannen nodig had waarvoor een beter

inkomen  moest  worden  geboden  in  overeenstemming  met  hun

stand.

Vereisten, taken van de schoolmeester in de achttiende eeuw.
1. Godsdienstles.

2. Orde houden.

3. Kennis verschaffen, d.w.z. de eerste beginselen van de

wetenschap bijbrengen.

4. Strengheid combineren met een vriendelijke zachtheid en

persoonlijke benadering, goede leerlingen door lofgevingen en

kleine prijzen te stimuleren en aan anderen als voorbeeld 
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te stellen. Baldadigheden met vermaning en straffen tegemoet

treden in plaats van slaag. Wanneer alles vruchteloos is, mag

de meester nimmer scherpere tuchtoefeningen verwaar-lozen.

5. De schoolmeester mag niets van personen aannemen en de

kinderen van rijken en aanzienlijken, om de gunsten en gaven

van de ouders te verkrijgen, niet stellen boven die het meer

waard zijn.

6. De meester moet zich niet laten afschrikken door onrecht-

matige  klachten  of  bedreigingen  van  de  ouders,  die  vaak

teveel van hun kinderen toelaten, en de rechtmatige tucht

voor luie en speelse kinderen uitoefenen.

De schoolmeesters op het platteland werden aangesteld door de

stemgerechtigde  ingezetenen.  Alleen  de  hervormden  mochten

stemmen omdat het ambt van onderwijzer kerkgebonden was. De

onderwijzer moest de jeugd de eerste waarheden van het geloof

bijbrengen en kerkelijke diensten verrichten, zoals zingen,

lezen  en  het  bedienen  van  de  kerkeraad.  Als  onderwijzer

werden dan ook alleen hervormde, belijdenis gedaan hebbende,

meerderjarige personen aangesteld.

Een onderwijzer werd op kosten van de plaatselijke kerk aan-

gesteld en in het onderwijzershuis ondergebracht. De onder-

wijzer kreeg een benoeming voor onbepaalde tijd, tenzij hij

duidelijk  blijk  gaf  van  onbekwaamheid  of  zich  kwalijk

gedroeg.

Een schoolmeester kreeg direct het recht van vaste inwoning

in het dorp. Dat betekende, dat het dorp hem en zijn gezin in

geval van armoede en gebrek zou moeten alimenteren. Anders

kreeg men dat recht pas na een verblijf van vijf jaar ter

plaatse.

Naast het onderwijs, dat 's zomers in veel plaatsen niet ge-

geven werd, moest de schoolmeester tenminste éénmaal per week

catechisatie voor jongeren geven.

Verder werd hij vaak gevraagd voor openbare catechisaties.

Foeke Sjoerds als echtgenoot en vader.

Het  vermoeden  bestaat  dat  Foeke  erg  veel  tijd  aan  het

onderwijs, nevenfuncties, studie en het schrijven van boeken

besteedde. Als hij thuis was, trok hij zich veel in zijn

studeerkamer terug. Een man die veel aan het werk was. Zijn

vrouw  schonk  hem  verschillende  kinderen.  Drie  dochters:

Jitske (1738), Trijntje (1740), en Aukje (1750), en een zoon,

Sjoerd (1747).Moeder zorgde vooral voor de opvoeding en moest

de  opgroeiende  kinderen  tot  rust  manen.  Vanuit  zijn

verantwoordelijkheidsgevoel  zal  Foeke  echt  wel  beschikbaar

zijn geweest als hij nodig was. Zoon Sjoerd Foekes trad in de

voetsporen van zijn vader en werd later onderwijzer in Jelsum

en Harlingen.
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Foeke Sjoerds als afgevaardigde van Oostdongeradeel op be-
zoek bij Zijne Hoogheid, de Prins van Oranje, in Den Haag
1748.
Het  ondragelijke  belastingstelsel  der  verpachtingen  leidde

tot grote haat tegen degenen die daar uitvoering aan moesten

geven: de belastingpachters. De volksbeweging uit Groningen

sloeg over op Friesland en binnen enkele dagen waren alle

chergershuisjes verbrand of in het water gegooid. Chergers-

huisjes waren de huisjes van de belastingambtenaren.

Het Verwardt Friesland (blz. 99) en Nederlandsche Jaerboeken

1748  (blz.  618)  geven  een  beeld  van  wat  er  in  Friesland

gebeurde.

In Oostdongeradeel kwam een aparte actie op gang om de Stad-

houder Prins Willem IV te bewegen in Friesland in te grijpen.

Roelof  Goverts,  Abraham  Blom  en  Foeke  Sjoerds  gingen  als

afgevaardigden van deze grietenij in Den Haag bij de Prins op

audiëntie.  Bij  zich  hadden  zij  een  door  Foeke  opgestelde

brief, gedateerd 22 juni 1748. Doel van het bezoek was om de

ellendige en gevaarlijke toestand waarin de provincie zich

bevond, kenbaar te maken met het verzoek, ondanks het accoord

van de Friese Regenten, de belansting-voorstellen niet door

te voeren. Het gemor van de bevolking nam steeds meer toe.

Een bloedbad werd gevreesd.

Ondertekenaars van de brief zijn:

A.G.  Oelrichs,  Neelis  Meelis  Postumus,  Jan  Arents,  Gosse

Rienks, Jan Geijssens, Mintie Sietses, Johannes Idses, Gerben

Pytters,  Wierd  Tjepkes,  Douwe  Wijgers,  Jacob  Dirks,  L.V.

Tengast,  Pyter  Klases,  Johannis  Blom,  Jakob  Tabes,  Jacob

(Vriensen ?), Kornelis Oenses, Reijnder Aukes.

Foeke als dichter.

De reis naar Prins Willem IV had zo'n indruk op Foeke ge-

maakt, dat hij begon te dichten. Eerst een welkomstlied voor

de Prins bij zijn bezoek aan Friesland december 1748. Daarna

gedichten  naar aanleiding  van bijzondere  gebeurtenissen in

zijn  dorp.  Voorbeelden:  Het  vertrek  en  de  komst  van  een

predikant, een huwelijk enz. Zeven jaar later maakte hij de

"Heilige Bijbelliederen", een gedicht van 148 bladzijden. In

kleine  kring  werden  de  gedichten  gewaardeerd  omdat  ze

stichtend waren. Op de kunstwaarde werd niet gelet. Het 2e

gedicht, "Jeremia's Klaagliederen", telde 100 bladzijden.

In het dichten kon Foeke zijn emoties laten gaan, kon hij

zijn  gevoelens  kwijt.  Voor  mij  waren  de  erg  hoogdravende

ellenlange gedichten niet om door te komen.

De periode waarin Foeke veel dichtte, duurde van 1748 tot

1757. Daarna maakte hij sporadisch een gedicht. Wopke Eek-

hoff vermoedde dat de geringe aanmoediging, tegenstand en 
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minachting  van  zijn  dorpsgenoten,  voor  deze  gedichten,  de

oorzaak was van deze ommezwaai.

Brief  van  Anne  Jeltema  aan  Foeke  Sjoerds  (samengevat)
Leeuwarden d.d. 16 december 1752: 
"Aan de Eerzame en Discrete Foeke Sjoerds".

Abraham Blom meldde aan Foeke dat hij Anne Jeltema tot de

dichters rekende. Bij het sturen van enkele gedichten aan

Foeke  meldde  laatstgenoemde  dat  het  werk  was  van  een

onervaren  leerling.  Naar  aanleiding  van  een  door  hem

volgeestig genoemd dichtboeketje van Foeke, stuurde hij het

volgende gedicht op de naam Foeke Sjoerds naar hem:

"Fenix-Digter, 'k zal U roemen

 Om uw hoogverheven Geest

 Elk moet U met Lauwer Bloemen

 Kronen, die uw Schriften leest.

 En toen ik uw Vaars beschoude,

 Scheen 't een Wonder-werk voor mij;

 Ja 't was of 'k mijn oog mistroude

 Op 't gezigt dier Poëzy.

 Eed'le Digt-Baak onzer Eeuwen!

 Rijk in Stof, Stijl, Zwier en Trant;

 Dies moest ik uw Lof uitschreeuwen,

 Schrander Brein, doorkneed Verstant."

Hij hoopte dat deze proef voldoende was om door A. Blom niet

geheel inhabil (Latijn: onbekwaam) verklaard te worden. Hij

eindigde zijn brief als volgt geheel in de stijl van die

tijd:

"Met veel achting Waarde en zeer toegenegen Vrient Ue onder-

danige Dienaar. A. Jeltema.

P.S. Verzoeke Abraham Blom benevens zijn huisgezin vriende-

lijk te groeten."

Deze zelfde Anne Jeltema liet na het overlijden van Foeke op

18  december  1770  twee  gedichten  op  de  uitvaart  van  Foeke

drukken,  die  op  18  juli  1772  verschenen.  Deze  zijn  als

bijlage bij dit artikel gevoegd.

Onder  het  eerste  gedicht  staat:  "Deze  zijn  's  mans  eigen

woorden in een Vers, briefsgewijze verzonden aan de Schrij-

ver dezer uitvaart, en gedagtekent 11 december 1752."

(Vermoedelijk was bovenaangegeven brief van Anne Jeltema van

16 december 1752 een reactie op die brief van 11 december

1752.). Het tweede gedicht is een grafschrift dat op de zerk

van Foeke Sjoerds is terug te vinden.

Een dichtbundel met werk van Anne Jeltema werd in Leeuwarden

uitgegeven.
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Op 2 juni 1756 maakte Foeke een gedicht van 7 bladzijden over

zijn verjaardag. Hij werd toen 43 jaar. Het gedicht is heel

hoogdravend gericht tot God.

Meningen over een aantal onderwerpen, zoals die in de publi-

caties van Foeke Sjoerds zijn verwoord.

1. Kort vertoog van de Staat en de Geschiedenis van de Kerke
des Nieuwen Testament. 1759.
Foeke  waarschuwde  voor  kwasi-wetenschappelijke  verhandelin-

gen. Vaak niet algemeen bekende zaken werden door hem opnieuw

gerangschikt  en  verteld,  aangevuld  met  gegevens  van

belangrijke mannen. Hij wilde de gebeurtenissen van Gods kerk

goed vastleggen en belangrijke voorvallen verzamelen en aan

de vergetelheid ontrukken. Hij liet de beoordeling van zijn

werk aan anderen over vanuit de plicht van nederigheid. Maar

vanuit zijn eigen belang wilde hij zichzelf ook niet laken.

Dat zou dwaas zijn. Hij zag het niet als mogelijk een stuk

naar ieders wens op te stellen. Eer behalen uit het schrijven

van  boeken  beschouwde  Foeke  als  een  verachtelijke

onderneming.  Zijn  boek  was  bedoeld  om  de  eenvoudigen  van

geest van dienst te zijn en daarnaast aan de behoeften van

slimmere mensen te voldoen.

(Bij het etaleren van deze bescheidenheid moet men zich er

bewust van zijn dat dat in de achttiende eeuw een gewoonte

was, net als het anderen de hemel in prijzen. We komen dat

ook tegen bij Anne Jeltema.)

2. Kort vertoog van de Staat en Geschiedenissen der Kerke van
de Scheppinge tot op Christus. 1761, 1e deel.
(goedgekeurd door de classis van Dokkum)

Voorwoord  van  Johannus  Ratelband,  dominee  in  Leeuwarden,

opgesteld op 12 augustus 1761, met reactie van Foeke Sjoerds.

Ratelband prees Foeke om zijn juiste oordeel en goede stijl

van schrijven en meende dat deze zich kon meten met degenen

die  hoger  onderwijs  hadden  genoten  en  in  hogere  kringen

verkeerden.  Foeke  toonde  zich  in  zijn  dankwoord  van  16

augustus  1761  dankbaar  voor  de  waardering,  en  was  daar

volgens eigen zeggen door getroffen.

3. Algemene Beschrijvinge van Oud en Nieuw Friesland.
Foeke  vond  het  een  plicht  van  een  Christen  beleefd  en

bescheiden tegenover alle mensen te zijn en geen bitse of

bijtende woorden te gebruiken, maar beter door blijken van

zachtmoedigheid mensen voor zich te winnen.

Een historieschrijver moet volgens hem niet de geschillen van

het geloof bestrijden, maar deze alleen juist vermelden. De

rest  moet  aan  de  Godgeleerden  worden  overgelaten.  Dezen

moeten met kracht van redenen en bondige bewijzen de ander

overtuigen. 
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Ledigheid,  luiheid,  onwetendheid,  gierigheid,  overdaad,

simonie*, eerzucht en meesterschap zijn kwalen die alle zucht

tot geleerdheid uitroeien. (blz. 500).

Kennis van allerhande wetenschappen die betrekking hebben tot

de regering van het vaderland (Friesland), met name rechten,

voorrechten,  wetten  en  geschiedenissen,  liefde  tot  de

vrijheid  en  hoogachting  voor  een  welgefundeerde  re-

geringswijze is van belang om alle vreemde machinaties en

ondermijningen te bestrijden. (blz. 504-508).

Zij die van edelmoedige inborst zijn weten welk een heerlijk

voorrecht het is zich zelf te wezen en van niemand af te

hangen. (blz. 513,514).

Het lezen van romans is één van de oorzaken van het afnemen

van de geleerdheid. Er zijn twee soorten romanschriften:

1.  De  beschaafde,  die  een  voorbeeld  stellen  voor  de  ver-

hevenheid en aanminnelijkheid der deugd, maar die tegelij-

kertijd de dwaasheden, verkeerde hartstochten en ondeugden op

een zodanige wijze afschilderen, dat men door het lezen ervan

ongevoelig kan worden voor een beschaafde levenswijze.

2. Zotternijen en grillen. Deze verijdelen uit zichzelve de

gemoederen van de lezers, hebben weinig nut en kunnen beter

aan  het  vuur  of  voor  ander  gebruik  opgeofferd  worden  in

plaats van met zoveel graagte gezocht en gekocht te worden.

Beide soorten worden geestig en zeer aantrekkelijk qua vorm-

geving uitgevoerd. Bij openbare verkopingen worden ze bijna

als  nieuw  verkocht,  terwijl  de  werken  van  beroemde  god-

geleerden,  rechts-  en  staatkundigen,  historieschrijvers  en

andere  prijswaardige  boeken,  bronnen  van  waarachtige  en

wezenlijke geleerdheid voor een krats worden verkocht.

Lezen van romans werkt verslavend, waardoor men er niet meer

toe komt zich in de wetenschappen te verdiepen. In de weten-

schappelijke geschriften en de bijbel worden de zaken gezond

en te goeder trouw naar waarheid weergegeven.

Wij hoeven onze toevlucht niet te nemen tot de opgesmukte

verhalen  van  de  romanschrijvers,  die  nooit  gebeurde  zaken

opdissen en waarin niets wordt vermeld wat een jongeling voor

zijn opleiding moet weten. Het lezen van romans is alleen van

belang  als  ontspanning.  Het  gaat  wel  ten  koste  van  de

wetenschapsbeoefening.

Foeke gaat bewust voorbij aan de invloed op de godsdienst-

beoefening. "Het past mij niet de schaamte mijner moeder te

ontdekken".

(*simonie betekent voor geld of geldswaarde kopen of verkopen

van iets zuiver geestelijks of voorzover het geestelijk is.)

3. Portret van Foeke Sjoerds. In het eerste deel van de 
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Historische Jaarboeken van Friesland, dat in 1768 verscheen,

was  een  kopergravure  met  het  portret  van  Foeke  Sjoerds

verschenen.  Foeke  werd  geschilderd  door  de  kunstschilder

Rienk Jelgerhuis, die ook de kopergravure vervaardigde.

Bij het portret was een gedicht van Michiel van Leeuwen als
bijschrift opgenomen:

"Men eert een grote ziel schaars in een nedrig kleed.

 't Is ieders werk niet om de Aaloudheyd op te spooren.

 SJOERDS, die zijn leeftijd aan die arbeid heeft besteed,

 Verdient die niet geplaatst bij Frieslands Professoren?

 Deez' schreef den staat der Kerk van 't oud en nieuw Verbond,

 En, soober in bestaan, nogtans met dubblen ijver,

 Der Friesen oorsprongk, en hunn' erfelijken grond.

 Men stell' den Man, ten loon, tot 's Lands Historieschrijver:

 Zoo wordt hij opgebeurd uit zijn' te laagen staat,

 Verlost van Nijkerks jeugd en lastig schoolgeblaat."

Ook Anne Jeltema liet het portret van Foeke Sjoerds drukken
en voorzag dat van een bijschrift:

"Dees prent vertoont ons 't uiterlijk gelaat

 van FOEKE SJOERDS, uit wiens Historie schriften

 Men beuzeltaal van waarheid regt leert schiften.

 's Mans spits vernuft verbeeldt men door geen plaat.

Anders

 Is dit een echt tafreel van FOEKE SJOERDS naar 't leven?

 Neen, 't is een doode schets van 't uiterlijk gelaat:

 Hij, die hem kennen wil, lees 't geen hij heeft geschreven,

 Vermits op ieder blad 's mans geest geschilderd staat.

Anders

 't Was Jelgerhuis, die 't beeld van FOEKE SJOERDS kon treffen:

 Maar die zijn Werken leest, kan best 's mans brein bezeffen.

Anders, (Zijnde dit op de Plaat gegraveerd.)

 Dees prent vertoont het beeld van FOEKE SJOERDS, wiens Geest

 Men uit zijn Poezij, zijn Kerk-geschiedenissen,

 En Vrieslands Oud en nieuw, terstond zal moeten gissen,

 Zoo ras ge, in sierlijk Duitsch, 's mans pennevruchten leest.

 Dus streeft een schrandre leek allenskens op, bij trappen,

 Door ijver aangespoord, ten top der wetenschappen."

4. Verder veldonderzoek.

In het in 1768 verschenen deel 1 van de Historische Jaar-

boeken van Oud en Nieuw Friesland constateert Foeke een 
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nuttige aanvulling van het onderzoek waaraan hij door tijd-

gebrek niet toekomt. Hij achtte een volledige beschrijving

van steden, vlekken, dorpen, gebuurten, kerken en kloosters,

adellijke huizen en meer bijzonderheden gewenst.

Wat zou er al niet opgespoord kunnen worden van opschriften

op oude grafzerken, herenhuizen, klokken enz., het beschou-

wen van de toestand van de verschillende plaatsen. Dat moet

iemand doen die lust, tijd en gelegenheid heeft om alles met

eigen ogen te bezichtigen. Iemand met voldoende financiële

middelen om zich ter plaatse op de hoogte te kunnen stellen.

Berichten in Wumkes Stads en Dorpskroniek deel I.

24 juni 1756. Foeke Sjoerds, schoolmeester te Nijkerk (O.D.)

opent te zijnen huize een kostschool voor lezen, schrijven,

rekenen,  beginselen  van  Latijn,  beginselen  van  de  Neder-

landse taal en van de godgeleerdheid, kerkelijke en wereld-

lijke  geschiedenis,  land-  en  kaartkunde,  boekhouden  en

psalmzingen,  en  verder  alles  wat  voor  een  burgerlijke  en

godsdienstige wellevendheid nodig is.

6  mei  1767.  Verschenen  het  werk  van  J.H.  Knoop  "Tegen-

woordige  Staat of  Historische beschrijving  van Friesland",

aangeprezen o.a. met een vers van Foeke Sjoerds. (Het is een

lofdicht op de schrijver voor zijn wetenschappelijke penne-

vrucht.)

25 juli 1767. Het portret van Foeke Sjoerds op zwarte kunst-

plaat verschenen. Te koop voor 6 stuivers per stuk.

2 januari 1771. Michiel van Leeuwen laat in de Leeuwarder

Courant een dichterlijk grafschrift voor Foeke Sjoerds op-

nemen.

26 maart 1771. Pieter Brandsma, boekverkoper te Leeuwarden,

verkoopt in de Stadsschuttersdoele de bibliotheek van Foeke

Sjoerds, schooldienaar en dorpsrechter te Nijkerk (O.D.).

24  mei  1771.  Verschenen  deel  4  van  de  2e  druk  van  de

Historische Jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland door Foeke

Sjoerds  met  voorwoord  van  Ds.  F.  Brandsma  te  Oostrum  en

Jouswier.

25 juli 1772. Gedrukt bij A. Jeltema te Leeuwarden. Uitvaart

van  Foeke  Sjoerds  in  het  57e  jaar  van  zijn  leven  op  18

december 1771 met bijvoeging van 2 grafschriften, waarvan het

ene op de zerk is gehouwen. Te koop voor 2 stuivers.

Overlijden van Foeke Sjoerds.

Op  18  december  1770,  57  jaar,  volgens  Wopke  Eekhoff  ten

gevolge van een verzwakking. Zijn gezondheid had hij onder-

mijnd door al te grote ijver en ingespannen werkzaamheid.

Maart 1771 verscheen het volgende bericht in de Leeuwarder

Courant: Pieter Brandsma, Boekverkoper te Leeuwarden, zal op

dinsdag 26 maart 1771 en volgende dagen op de Stads Schut-
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ters Doele alhier een fraaie verzameling van latijnse, franse

en  nederduitse  boeken  bij  auctie  verkopen.  Met  name

Godgeleerde, Rechtsgeleerde, Historische boeken, enzovoorts.

Alsmede  een  byzonder  mooi  notehouten  spreekgestoelte

(katheder)  en andere  fraaiheden. Merendeels  nagelaten door

Foeke  Sjoerds,  in  leven  onderwijzer  en  dorpsrechter  te

Nijkerk in Oostdongeradeel.

De  verdere  beschrijving  stond  in  de  catalogus  die  in  de

andere steden bij de boekhandel te krijgen was.

Kort overzicht van de bevindingen en conclusies.

Vanaf jonge leeftijd las Foeke Sjoerds graag. Niet alleen de

bijbel, maar vooral wetenschappelijke boeken. Daar was hij

heel veel mee bezig. Ook toen hij schoenmaker werd, bleef hij

daar mee doorgaan. Bij het kerkelijk werk voelde Foeke zich

zeer betrokken. Het wel en wee van Friesland en van de mensen

trok hij zich aan. De mensen werden door hem altijd heel

oprecht tegemoet getreden. Foeke werd als eerlijk mens alom

gewaardeerd. Men vertrouwde hem volledig. Dat vertrouwen kwam

extra tot uitdrukking toen hij in 1748 als één van de drie

afgevaardigden van Oostdongeradeel met een petitie naar Prins

Willem IV, de Algemeen Stadhouder, in Den Haag werd gezonden.

Het  belastingstelsel  der  verpachtingen  werd  als  steeds

ondragelijker  ervaren.  Dat  vertrouwen  kreeg  Foeke  ook  als

schoolmeester en dorpsrechter.

Hij voelde een grote verantwoordelijkheid om zijn leerlingen

tot een mens met verantwoordelijkheidsbesef en met een goede

scholing op te leiden.

Zijn boeken hadden tot doel de geschiedenis van de kerk en

van Friesland in eenvoudige taal voor de bevolking toeganke-

lijk te maken. Hij wilde dat meer gedaan werd aan weten-

schapsbeoefening  dan  aan  het  lezen  van  romans.  Voor  zijn

geschiedkundige boeken kreeg hij alom waardering. Vlak voor

zijn dood kwam de waardering voor zijn werk tot uitdrukking

in een voornemen Foeke tot Historieschrijver van Friesland

aan te stellen.

De gedichten van Foeke zijn hoogdravend. Dat was in die tijd

normaal. Hij genoot daarvoor bij een aantal mensen waarde-

ring  terwijl  anderen  ook  al  in  zijn  tijd  ze  maar  matig

vonden.

Foeke Sjoerds heeft alom lof ondervonden. Helaas werd hij

niet  op  tijd  tot  een  meer  wetenschappelijke  functie  ge-

roepen. Zeker is dat hij die met alle verantwoordelijkheids-

gevoel tot een groot succes zou hebben gemaakt.
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Bronnen.

1. Voorlezing  d.d.  28  september  1848  voor  het  Fries

Genoot- schap over het leven en de verdiensten van Foeke

Sjoerds door  Wopke  Eekhoff,  stadsarchivaris  van

Leeuwarden. Met een nadere bewerking juni 1858.

2. Gedicht. "Ter verjaaring van mijnen geboortedag" door 

Foeke Sjoerds d.d. 2 juni 1756. Foeke werd 43 jaar.

3. Gedicht. "Op mijn studeerkamertje" door Foeke Sjoerds.

4. Aanbevelingsbrief met verzoekschrift aan prins Willem

IV d.d. 22 juni 1748. Meegezonden met de afgevaardigden

van Oostdongeradeel naar Den Haag en opgesteld door Foeke 

Sjoerds.

5. Brief "Aan de Eerzame en Discrete Foeke Sjoerds" van 

Anne Jeltema d.d. 16 december 1752.

6. "Uitvaart  van  Foeke  Sjoerds"  uitgegeven  door  Anne  

Jeltema, 18 juli 1772.

7. Gedichten van A. Jeltema, derde druk, uitgegeven door 

Johannes Proost 1825.

8. Wumkes: Stads- en dorpskroniek van Friesland, deel I.

9. Bijschrift  bij  het  portret  van  Foeke  Sjoerds  door  

Michiel van Leeuwen.

10. Algemene Beschrijving van Oud en Nieuw Friesland door 

Foeke Sjoerds, uitgegeven in verschillende delen door 

Pieter Koumans 1765-1768.

Alsmede de overige in de tekst genoemde boeken van Foeke Sjoerds.
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DE GRÊFSTIEN FAN JOHANNES KUIJK,
PRIOR FAN IT KLEASTER SION TE NIJWIER.

JAN WALDA

Yn'e noardwesthoeke fan it tsjerkhôf fan Nijewier leit in

grêfserk, dy't al hiel âld wêze moat. Yn feite is it in dû-

bele stien: de lingte is 2 meter, de breedte is 1 meter en 15

sentimeter en de dikte is 12 sentimeter. Neffens oer-levering

moat it de grêfserk wêze fan de op ien nei lêste prior fan it

kleaster Sion, dat op'e Singel stien hat, dêr't no Jantsje

Wiersma-Holwerda en Jan en Jenny Boonstra wenje. Oan harren

hûs,  oan'e  achterkant  fan'e  skuorre,  is  een  kreas  boerd

oanbrocht mei it opskrift "It Kleaster".

Yn earder tiden hie it kleaster syn eigen begraafplak of hôf.

Dit moat lein hawwe tsjin de feart oan, it plakje lân saneamd

de  "oude  hof".  Fan  it  kleaster,  dat  fan  1165  oant  1580

bestien hat, is it measte ôfbrutsen, it lân sljuchte, en doe

binne  de  grêfstiennen  opromme  en  ferkocht.  It

kleastertsjerkhôf is ferkocht oan Tako Minnoltszoon yn 1630.

De  serk  is  doe  kocht  troch  Johannes  Roelofszoon,  mooglik

famylje fan de prior of troch katoliken, dy't de neitins yn

eare  hâlde  woene  fan  prior  Kuijk.  Skynber  hat  famylje  de

stien fan prior Kuijk doe kocht. It wie Johannes Roelofs,

hierder fan de kleasterpleats.

Mooglik is de stien doe fan it hôf ôfhelle of hat in plak

krige op it hiem fan'e kleasterpleats. It kin ek wêze, dat de

stien doe al in plak krigen hie op it hôf by de tsjerke fan

Nijewier. Hoe dan ek, yn 1640 docht bliken, dat tsjerkfâd Abe

Sijmons, mei gâns in tal Nijewiersters, harren dwaande hâlden

om de priorserk yn'e tsjerke te bringen. It skynt in hiel

kerwei west te hawwen want yn it artikel fan de Dokkumer

krante  fan  de  hân  fan  Van  der  Veen  fan  13-12-1960  wurdt

ferhelle, dat der in heal tontsje bier by konsumearre wurdt

en dat de skoalmaster in stik opmakke hat dat al oanjoech,

dat men net  alhiel  wis  wie  dat dit samar koe. Der wurdt

teminsten skreaun "daer leijt de steen nu, moeten wij hem

wederom brengen, soo sullen wij wederom een half tonne bier

hebben".  Fierders  skriuwt  master:  "behelzen-de  wanneer  de

Eigenaars  over  't  vervoeren  van  de  steen  moeijlichheit

mochten  maecken,  malkanderen  daerin  hebben  belooft  om  in

sulken geval de costen onderlingh te draegen", wat troch de

measte boeren flot ûndertekene waard.

Wat al ferwachte waard, kaam wol út. De trije bernsbern fan

de al earder neamde Johannes Roelofs, te witten Johannes of 
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Jan, Pier of Pieter en Jeltie Roelofs, wenje om 1700 hinne yn

Dokkum. Dizze pakesizzers bringe de saak foar de Grytman en

it Nedergerjocht fan West-Dongeradeel yn 1701. Oer en wer

wurde  der  tsjûgen  heard.  De  doarpsrjochter  Hedde  Ruyrdts

seit, dat der midden op'e stien "een kelk met een ouweltje en

twee Canties" stie. Dat de "paapesteen" tige útsakke lei en

men der winliken net mei in lykstaasje foarby komme koe, wat

al  oanjout  dat  de  stien  al  op  it  hôf  yn  Nijewier  leit,

tsjinoer de doarpspomp. Tsjerkfâden bringe nei foaren dat hja

"om sieraetshalven de steen van 't kerkhoff binnen de kerke

hebben laten brengen".

De eigners bringe nei foaren "Bekent is't dat graven, graf-

plaetsen, kerckhoven en kercken onder de geheijligde en de

Gode toegewijde saken van oudtsher sijn gerekent. Dese ge-

schonden, ontziert, ontheiligt en ontbloot wordende, is al-

tijdt soo onder Christenen als heijdenen (met regt) voor een

gruwelijcke misdaet gerekent en gestraft" en sa giet it mar

troch.

It Nedergerjocht ferklearret de eask netûntfangber en fer-

oardielet yn 1707 de famylje yn'e kosten. Mar de famylje lit

it der net by sitte en litte yn 1708 de saak foarkomme by it

Hôf fan Fryslân.

Aene Mients, in man yn syn 69ste jier, ferklearret dat er in

60 jier te Nijewier tahâlden hat. Oan'e noardwesthoeke fan it

tsjerkhôf lei "een groote vierkante Graffsteen omhouwen met

dese woorden:  Johannes Kuijck, Prior van dit Convent". Bij

oerlevering wit er, dat mei help fan gâns minsken en seis

hynders  de  stien  destiids  fan  Sion  nei  it  Nijewierster

tsjerkhôf sleept is. Dit jout yn feite al oan dat sûnt 1640

of earder, de stien in nij plakje fûn hat op it Nijewierster

tsjerkhôf, as in befêstiging dat it oer deselde stien giet.

Aene Mients fertelt ek noch, doe't er noch in skoaljonge wie,

dat se dizze stien Johannes Roelofsstien neamden "en deselve

onder haer, altijt Honk genaemd, seggende onder malkanderen

bij  aanvange  van  haer  speelen:  Johannes  Roelofs-steen  zal

Honk zijn".

De bern dy't no somtiden noch blikspuit boartsje om it blok-

je, it saneamde Bearnblokje, dogge itselde as lyts 300 jier

ferlyn. De eigners ferklearje dat de stien op syn minst wol f

80,- wurdich wie en dat gjin tsjerkfâden it rjocht ha inoar

it eigendom te ûntfytmanjen. Grêven en stien bliuwe it besit

fan de eigners.

It Hôf tinkt der dan ek wat oars oer as it Nedergerjocht en

docht  yn  1711  (ek  doe  duorre  it  nochal  wat  in  tiid)  de

útspraak  "te  nietedoende,  condemneert  de  appelerende  in

qualiteit omme de steen ten Libelle gemelt, op de ontblote

graeven ter plaetse, daer selve is afgevoerd weder te doen

brengen".
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Ien en oar moat dus yn'e âlde tastân werom brocht wurde en

boppedat wurde de tsjerkfâden yn'e kosten feroardiele. Sa sil

dus de stien wer út'e tsjerke helle wêze en wer op it plak

brocht wurden wêze wêr as er no leit. Mar dan grif net op it

grêf fan de eardere prior Johannes Kuijk, want de stien wie

fan it hôf fan Sion helle. De famylje hie it dus wûn. Sy

lieten  as  oantinken  oan  de  "wegvoering"  op  de  serk  it

folgjende gedicht oanbringe:

Een grafzerk door geweld

En onregt weggevoerd

't Werd zelfs bij't heidendom

Een schandlijk ding geacht

Dit slimmer mij gebeurd'

Werd ik door Christen boeren

Geweldig weggerukt

En in hun kerk gebragt

Dochs Frieslands hooge hof

Heeft deze zaak beslist

En gaf mij aan mijn Heer

Ondanks dit landsgericht

En no yn 1996, wat dogge jo mei dy stien, sa as dy dêr leit

yn'e hoeke fan it hôf, deun tsjin de hage. Opskriften binne

net mear te ûntsiferjen en is it wol deselde stien fan mear

as 400 jier lyn. Wy hawwe prebearre wissichheid te krijen.

Neffens de tsjerkfâdij is it net bekend dat der grêfstiennen

yn'e herfoarme tsjerke binne. 

Yn in útjefte fan de Stifting Alde Fryske Tsjerken giet W.

Dolk yn op bysûndere grêfstiennen fanôf 1480, Bân 1 oktober

1973. Hy skriuwt "Vanaf 1480 komt dan eindelijk de blauwe

hardsteen  -  meest  Escaussijnse  arduin  uit  Ecaussinnes  in

Henegouwen - en de minder harde Namense kalksteen hiervoor

door adel en hoge geestelijkheid, in vrij algemeen gebruik,

eerst met ingekraste wapens, maar ook al spoedig, meteen,

dikwijls  verrassende  en  bewonderenswaardige  in  reliëf  ge-

hakte voorstelling. Deze stenen zijn rechthoekig evenals de

gelijktijdige,  nog  spaarzaam.  Aan  het  randschrift  wordt

steeds meer zorg besteed; het is esthetisch bijzonder fraai

maar wel moeilijk te ontcijferen. In de hoeken worden sedert

het einde der 15e eeuw, elders al een eeuw eerder, cirkel-

medaillons  en  vierpassen  aangebracht  met  de  symbolen  der

evangelisten: De adelaar voor Johannes, gevleugelde mens voor

Mattheüs, gevleugelde stier voor Lucas en gevleugelde leeuw

voor Marcus. Meestal in deze volgorde, dus juist andersom of

omgekeerd als in de opsomming der gevleugelde, overal van

ogen voorziene fabeldieren in Openbaringen 4:7".

Op dit momint, oktober 1996, is de stien, sa as er der leit,

noch fersierd mei in tabernakel yn'e midden mei op'e fjouwer 
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hoeken 4 medaillons. Men wol ek wol hawwe dat yn'e Frânske

tiid de dúdlike ôfbylding fan de tabernakel mei hosty en kelk

ôfkappe wurden is.

Hoe dan wissichheid te krijen oer in stien dy't hast fjouwer

ieuwen yn waar en wyn omdoarme hat. Hie de famylje har sin

net krigen dan hie de stien mei syn opskrift mooglik doe in

plakje fûn yn'e flier fan'e tsjerke. Dan hiene de opskriften

faaks noch te ûntsiferjen west, en bewarre bleaun.

No leit der yn'e Provinsjale Bibliotheek in hânskrift fan in

Nijewierster skoalmaster, Hendrik Knoop, dy't op fersyk fan

it Friesch Genootschap van Oudheidkunde in beskriuwing jûn

hat fan lizzing, gebouwen, befolking, opskriften en middels

fan bestean, opmakke yn it jier 1857, oer Nijewier. Master

Knoop skriuwt hjirre "Van de grafzerken op het kerkhof is

eene  van  dubbele  merkwaardige;  doordien  van  het  weinig

ontcijferbare op de rand te lezen staat

IOHANNIS KUICK

terwijl met veel moeite nog kan worden gevonden: Prior van

het Clooster Sion, alsmede het jaar Ao 1569.

It jout sûnder mis oan dat wy hjir hawwe te meitsjen mei de

âlde priorstien. De doarpsmienskip fan Nijewier soe, neist de

al ferneamde strjitnammen en ek de namme fan it gebou Nij

Sion, as earbetoan oan prior Kuijk en it kleaster Sion, dizze

stien opknappe kinne en in sichtber en goed plak jaan yn of

om en by de tsjerke. Wêr't dan de opskriften ek wer oanbrocht

wurde kinne. It soe it yn libben hâlden fan de neitins oan it

kleaster Sion, dat sa'n 400 jier hjir west hat, fersterkje

kinne.
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DE POST KOMT IN DOKKUM.

H. WIERSMA

We gaan even in de tijd terug naar 1 april 1811 (geen grap).

Ons land is sinds medio 1810 een stukje van het grote Frank-

rijk (inlijving). Keizer Napoleon heeft zijn broer Lodewijk,

koning van het koninkrijk Holland, aan de kant gezet. Een van

de  consequenties  van  deze  situatie  is,  dat  de  Franse

postorganisatie ook in ons land wordt ingevoerd.

In Friesland is vanaf 1863 alleen een postkantoor in Leeu-

warden gevestigd. Vanuit dit postkantoor zijn er contacten en

contracten met postkantoren in andere gewesten.

Binnen  het  waterrijke  gewest  Friesland  worden  brieven  ge-

transporteerd  door  beurtvaarders  en  trekschuitschippers.

Vanuit Leeuwarden gaat het openbaar vervoer te water naar

Sneek, Harlingen, Bolsward en Dokkum. Dokkum heeft ook een

trekschuitdienst naar Stroobos in aansluiting op de verbin-

ding naar Groningen, Emden, Bremen en Hamburg. 

Binnen de provincie zijn door de stadsbesturen afspraken ge-

maakt over de vrachtlijsten. Daarop worden de prijzen aan-

gegeven  voor  het  overbrengen  van  personen,  goederen  en

brieven voor een bepaald traject.

Ook enkele postwagendiensten zijn betrokken bij het meenemen

van brieven. Zo is er een postwagenverbinding tussen Gronin-

gen  en  Lemmer.  Deze  geregelde  diensten  zijn  in  de  eerste

plaats bedoeld voor personenvervoer.

Tot 1811 is het postgebeuren in Friesland zeer divers, er is

hier nog geen centrale landelijke regeling. Dat wordt vanaf

1811  anders.  Frankrijk  is  verdeeld  in  departementen.

Friesland wordt departement nummer 122, het Departement de la

Frise.  Voor  het  hele  Franse  rijk  geldt  een  postwet.  In

principe heeft de staat het monopolie voor het berichtenver-

keer per brief in het hele land. In Friesland zijn dan post-

kantoren In Leeuwarden, Heerenveen, Sneek en in Harlingen,

Franeker en Dokkum.

Het eerste postkantoor heeft in Dokkum aan de Legeweg ge-

staan, naast de huidige Remonstrantse kerk. Dat is overigens

gewoon de woning van de directeur. Boven de ingang van het

huis moet een bord worden gehangen met een arend met het

woord "Post Kantoor". De kantoorhandelingen moeten beveiligd

zijn tegen nieuwsgierige blikken van derden. In de instructie

voor de directeur wordt dat als volgt aangegeven: "Te dien

einde  scheide  hij  zijn  Bureau  door  een  houten  of  yzeren

Tralie af en spreekt alleen door een daarin gemaakt 
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vengstertje met het publiek". Tegen de muur kan een brieven-

bus hangen, waarin de mensen hun te versturen post kunnen

deponeren. 

De post die vanuit of via Leeuwarden hier komt, kan op het

kantoor  worden  afgehaald.  Zakenmensen  hebben  daar  hun  be-

dienden voor. De overblijvende post moet door de directeur in

de stad besteld worden. Vaak wordt de geadresseerde alleen

door naam (en eventueel titels) en woonplaats aange-duid. De

besteller moet maar uitzoeken, of hij het juiste adres kan

opsporen. Lukt het niet om een brief op de goede plaats af te

geven, dan hangen deze "onbestelbare brieven" enkele weken

aan de wand in het kantoor. Misschien weet iemand zo nog een

tip te geven voor het bezorgen van de brief.

De brieven, die vanuit Dokkum verstuurd worden, moeten door

de directeur op de voorkant gestempeld worden. Er worden nog

geen enveloppen gebruikt. Men vouwt de brieven en schrijft op

de buitenzijde naam en woonplaats van de geadresseerde. Het

stempel geeft steeds de plaats van vertrek van de brief aan.

Het stempel bevat de naam Dokkum met daarboven nummer 122

(het nummer van het departement). Bij brieven, waarbij het

transport al betaald is, gefrankeerde brieven, zijn bij het

stempel bovendien de letters P.P. bij het nummer 122 gevoegd.

Deze afkorting P.P. staat voor het Franse port payé, dus de

port is al betaald.

Men  is  gewend  brieven  ongefrankeerd  te  versturen;  de  ge-

adresseerde betaalt de port voor de brief bij ontvangst. Een

klein gedeelte van de brieven wordt gefrankeerd verstuurd,

dan betaalt de afzender in het postkantoor meteen de prijs

voor  het  transport.  Voor  Dokkum-Leeuwarden  is  de  prijs  2

stuivers  (er  wordt  nog  niet  in  centen  gerekend,  dat  komt

eerst in 1827). Naar de andere Friese kantoren kost een brief

een stuiver meer. Een brief naar Hollandse steden sturen kan

voor 6 of 7 stuivers. Dat is best een behoorlijk bedrag in de

verhoudingen van die tijd.

Vanuit  Dokkum  geeft  de  directeur  de  poststukken  in  een

gesloten tas mee aan de trekschuitschippers naar Leeuwarden.

Daar moeten deze schippers de brieven aan het postkantoor

inleveren, eventueel krijgen ze post mee terug voor Dokkum en

omgeving. Vanaf 1817 komt er een postloper die dagelijks te

voet (een voetbode) de route Dokkum-Leeuwarden heen en terug

loopt over het trekpad langs de Dokkumer Ee.

De schippers op de trekveren zijn helemaal niet tevreden met

de  nieuwe  instelling  in  Dokkum.  Tot  die  tijd  is  het

briefverkeer bij hen in beheer geweest. Ze zien door deze

centrale  Franse  regeling  een  deel  van  hun  inkomsten

verdwijnen.
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Door de posterijen worden op de nieuwe kantoren directeuren

aangesteld, die al enige ervaring hebben in het postwerk. De

directeur  in  Dokkum  wordt  ene  Noman.  Ik  heb  niet  kunnen

achterhalen,  waar  deze  ambtenaar  vandaan  is  gekomen.  Hij

probeert de Franse regels tot in de puntjes uit te voeren.

Hij gebruikt naast de Nederlandse ook de Franse taal in zijn

correspondentie. Ik vermoed, dat hij het hier niet erg ge-

makkelijk had in zijn functie. De eerste directeur wordt als

een halffranse indringer gezien. In november 1813 vertrekken

hier gelegerde Franse soldaten; de nederlaag van Napoleon in

Rusland laat zijn sporen na.

De  heer  Noman  blijft  nog  tot  medio  1814  in  Dokkum  en

verdwijnt dan uit  de  stad.  Na  hem wordt de heer Land de

tweede directeur van het postkantoor in Dokkum; van juni 1814

tot 1818.

De centrale postorganisatie, die tijdens de Franse periode

hier wordt ingevoerd, blijft ook in het nieuwe Koninkrijk der

Nederlanden van kracht. Het duurt tot 1850 voor er een nieuwe

Nederlandse postwet wordt aangenomen.
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BESCHERMHEILIGEN.

Reinder H. Postma

Honderden  jaren  geleden  werden  in  ons  land  Christelijke

kerken gesticht. Ze hoorden bij de Rooms Katholieke kerk want

dat was toen de enige Christelijke kerk. Sommige mensen die

zich tijdens hun leven heel vroom en goed gedroegen, werden

door  de  kerk  na  hun  dood  heilig  verklaard.  De  Rooms

Katholieke kerk leert dat heiligen vanuit de hemel mensen op

aarden kunnen helpen en beschermen bij ziekte of tegenslag.

Zodoende worden heiligen beschermheiligen genoemd.

Niet alleen mensen, maar ook kerken, steden, landen of mensen

van een bepaald beroep hebben hun eigen heilige. Zo is Sint

Nicolaas de beschermheilige van de zeelieden.

Van veel kerken is bekend wie vroeger de beschermheilige was.

Maar  van  andere  is  dat  verloren  gegaan.  Dat  heeft  onder

andere te maken met de kerkhervorming eind 1500. De mensen

wilden  niets  meer  met  de  Rooms  Katholieke  kerk  te  maken

hebben en ook niet met de gewoonten en tradities die daar

heersten.

Tijdens de beeldenstorm werden papieren, beelden en andere

zaken die met de kerk te maken hadden grondig vernield. Er

zijn toen veel zaken verloren gegaan.

Westergeest.
De kerk van Westergeest is gewijd aan Sint Martinus of ook

wel Sint Maarten. De feestdag van Sint Maarten valt op 11

november.  Dat  wordt  gerekend  als  zijn  sterfdag.  Maar  we

vieren die omdat men vroeger zei: op zijn sterfdag wordt de

mens in de Hemel nieuwgeboren. Het is zijn geboortedag bij

God in de Hemel.

Dat de kerk aan Sint Maarten is gewijd, wijst erop dat de

kerk heel oud is. Sint Martinus is een Frankische heilige.

Zijn verering was voor 1200 op een hoogtepunt.

In  werkelijkheid  was  de  vader  van  Martinus  een  Romeins

krijgstribuun. Toen hij een zoon kreeg, wijdde hij die aan

Mars, de god van de oorlog. Later werd zijn zoon een krijger

die veel roem verwierf.

Op een goede dag bekeerde hij zich tot het Christendom en

verliet de militaire dienst. Zijn naam Mars werd veranderd in

Martinus. Hij trok zich als kluizenaar terug op een eenzame

plaats bij Ligugé, een plaats in Frankrijk.

In de Bijbel staat: "Wie twee klederen heeft, geeft daarvan

één aan de armen". Sint Martinus reed op een dag op zijn

paard naar de stad en kwam een arme bedelaar tegen. Hij had

slechts één mantel maar de bedelaar niets. Daarom pakte hij

zijn zwaard en sneed de mantel in twee stukken en gaf de
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Hier staat normaal een advertentie van FUSSEN
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bedelaar er één van. De mensen begonnen te geloven dat hij

heilig was. Daarom wilden velen in zijn buurt wonen en net zo

leven. 

Hoewel Martinus dat niet wilde, werd hij toch tot bisschop

van Tours gekozen in het jaar 372. Hij leefde lange tijd in

een soort kloostercel naast de kerk. Ondertussen geloofden

steeds meer mensen dat hij heilig was. Er kwam een grote

stroom van nieuwsgierige mensen die hem wilden ontmoeten. Om

in rust te kunnen leven verliet Martinus de stad.

In de plaats Marmoutier stichtte hij een klooster. Vandaar

uit gingen zendelingen door het Franse platteland om mensen

te bekeren. Sommigen van hen werden later ook bisschop.

Veel kerken werden na die tijd aan Sint Martinus gewijd.

De  informatie  over

Sint Martinus komt uit

een  vita(=  levens

beschrijving)geschre-

ven  door  Sulpicius

Severus.

Op  het  wapen  van

Utrecht  tref  je  een

helft  rood  en  een

helft  wit  aan  als

herinnering  aan  het

feit  dat  Sint  Marti-

nus  zijn  mantel

deelde. Hij was name-

lijk  ook  bescherm-

heilige  van  de  stad

Utrecht.  In  Utrecht

woonde  tevens  de

bisschop die over een

groot  deel  van  ons

land de baas was. Zo

kwamen er dus ook vele

Sint Martini-kerken in

ons  land.  (Dokkum,

Kollum,  Ber-gum,

Franeker e.d.)

Volgens een oud verhaal kreeg Utrecht zijn naam van Ullr, de

Germaanse sneeuw- of wintergod. De naam Ullr werd verbonden

met Trajectum = Ullrtrajectum - daarna Ultrajectum - Utrecht

Ullr was een god van weldadigheid, die zeker door de Friezen

is vereerd. De naam Ullr kom je ook tegen in de plaatsnaam

Ulrum. Toen het Christendom hier kwam, werden de Germaanse

goden van hun voetstuk gegooid en vaak vergeten. In Utrecht

74



werd Ullr dus verdrongen door Sint Maarten. Beide gebruikten

ze een mantel - Ullr de sneeuwmantel - Sint Maarten zijn

kledingstuk. Men spreekt nu nog wel van de mantel der Liefde.

Oudwoude.
In 1989 werd er in Kollumerland een kerkepadroute gehouden

door de NCRV. Speciaal daarvoor werd een boekje geschreven

over de kerken van Oudwoude en Westergeest. Hoewel er toen

wel naar gezocht is, werd de beschermheilige van Oudwoude

niet gevonden. Dat was namelijk een van de heiligen die in de

loop der eeuwen verloren is gegaan.

Van  het  klooster  De  Olijfberg  te  Veenklooster  zijn  na  de

hervorming  slechts  enkele  stukken  bewaard  gebleven.  Die

werden gekopieerd vanwege het onderzoek naar de eendenkooi

aan de Mûntsewei.

Een van de stukken is een testament uit 1442 van een zekere

Tette. Die verklaart daarin haar laatste wil. Ze verlangt dat

een  deel  van  haar  nalatenschap  wordt  geschonken  aan  Onze

Lieve Vrouwe van Berghem, patroon van Oltwolt. Zo werd dus

bij toeval ontdekt dat de kerk van Oudwoude was gewijd aan

Maria.

In Dokkum was voorheen een Bagijnenklooster dat Sion heette.

Dit  bezat  een  uithof  ongeveer  een  halfuur  gaans  ten

zuidoosten van Dokkum. Die uithof droeg de naam Sionsberg -

deze naam wordt nu door het ziekenhuis aldaar gevoerd. Als

tweede naam wordt hier gevoerd: Onze Lieve Vrouwe ten Berge.

Dit vrouwenklooster lag tussen de Trekvaart en het Dokkumer

Diep. Het werd gesticht rond 1170 door bewoners van de abdij

in Dokkum. De bouw vond plaats op een bestaande terp die voor

700 was opgeworpen. Het klooster werd opgeheven in 1580.

De Tegenwoordige staat van Friesland schrijft verder: "Voor

dezen  (=vroeger,  voor  1768)  werd  hier  jaarlijks,  op

Palmzondag, met veel plegtigheden een Mariabeeld van wasch

gemaakt, omgedragen met zodanig een toeloop van menschen, dat

te Dokkum nauwelijks bier of brood te bekomen was. Teffens

werd dan aan de heilige Maagd wasch en vlas geofferd, waaruit

het spreekwoord ontstond: De Lieve Vrouwe ten Berge heeft

alzo lief vlas als garen.

In later tijd werd dit heiligdom in eene gemeene boereplaats

herschapen, die nog heden Sionsberg of de Bergplaats wordt

genoemd." (dl. 2 bl. 271.) Tijdens de processies zou Maria

meerdere wonderen verricht hebben.
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De  Utrechtse  bisschop  Jan  van  Diest  verbond  in  1332

voorrechten aan een bezoek aan het klooster of aan de kerk

die erbij hoorde.

Het verband met Oudwoude is niet onlogisch want het klooster 

te Veenklooster viel onder toezicht van de abdij van Dokkum.

Verder  was  er  een  abt  in  Dokkum  die  pastoor  was  in

Westergeest. Westergeest had in de kerk een altaar dat aan

Maria was gewijd.

In Dokkum was vroeger een deken, een kerkelijke rechter. Hij

had  zeggenschap  over  Oostergo.  Soms  hield  hij  zitting  in

Holwerd  en  soms  ook  in  Westergeest.  Er  zijn  zegels  van

Oostergo bekend waarop Maria staat afgebeeld. Er waren dus

meerdere banden tussen Dokkum en plaatsen in Kollumerland.

Voor 1300 waren er meerdere kruistochten geweest. In die tijd

werd het kruis als Christelijk symbool veel gebruikt. Maar

het kruis raakte op de achtergrond.

Tussen  1300  en  1400

maakte  de  Maria-

verering  een  grote

bloei door. Maria als

moedermaagd  komt  voor

op zegels van Ooster-

go,  het  klooster

Aduard  het  klooster

Maria ten Kampen enz.

In  deze  periode  wer-

den  dus  ook  meerdere

kerken  gewijd  aan

Maria,  waaronder  die

van Oudwoude.

Van Maria zijn diver-

se feestdagen:

2  februari  -  Maria

Lichtmis; 

25  maart  -  Maria

boodschap;

15  augustus  -  Maria

ten Hemelopneming; 

8  september  -  Maria

geboorte; 

8  december  -  Maria

onbevlekte  ontvange-

nis.

Op Maria Lichtmis wordt in de kerk gevierd dat Maria Jezus in

de Tempel toont. De oude Simeon zegt dan dat Jezus het licht

der wereld zal zijn.

Maria Lichtmis zou volgens de volksoverlevering ook de eerste

dag van een nieuw jaar zijn dat men 's avonds weer zonder

lamplicht kan eten. Verder zou het weer van deze dag bepalend
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zijn  voor  het  weer  van  de  weken  die  daarna  komen.

(=merkeldag.)

Schotanuskaart (1718)

De Mariaverering vindt zijn oorsprong net als Sint Martinus

in heidense tradities. In Egypte was een godin Isis die de

grote Maagd werd genoemd. Zij was de hemelgodin van de magie.

Er zijn afgebeeldingen van haar met haar zoon Horus. Hij was

de koning van de wereld der levenden. Men zag Farao wel als

Horus.  De  afbeeldingen  verschillen  weinig  van  de  Maria-

afbeeldingen met het kind Jezus.
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De Grieken veranderden Isis in Artemis, de godin van de jacht

of ook wel de godin van de maan, vaak afgebeeld met pijl en

boog. Bij de Romeinen wordt zij Diana genoemd. Er komt in de

Bijbel een verhaal voor van een handelaar in Artemistempels.

Een van de steden waar Artemis werd vereerd, was Efeze. Maar

ook  Efeze  komt  in  de  Bijbel  voor  vanwege  de  brieven  van

Paulus aan de Christenen die daar woonden.

Zo werd Efeze al vrij snel met Maria in verband gebracht. Zij

zou  na  haar  sterven  weer  zijn  opgestaan  en  ten  Hemel

opgevaren of opgenomen. En dat zou zich in Efeze afgespeeld

hebben.

Bij de Germaanse goden en godinnen zou Maria de plaats hebben

ingenomen  van  Freya,  de  godin  van  de  liefde  en  de

vruchtbaarheid. Freya wordt altijd in verband gebracht met de

lindeboom  als  levensboom.  Het  lindeblad  komt  voor  als

schoppen in de speelkaarten. Het was voorheen ook een teken

van groei en vruchtbaarheid. De levensboom treft men nu nog

boven de voordeuren van sommige oude huizen aan.

Maria wordt meestal met een lelie afgebeeld. Dat is het teken

van haar onschuld en reinheid. Het kind dat zij kreeg was

niet door een mens maar door God zelf in haar verwekt, zo

leerde de kerk. Vandaar die lelie. Verder zou Maria toen ze

het kind kreeg, zonder zonden zijn.

Bronnen: 
Kloosterstukken van Veenklooster

Onze Lieve Vrouwe ten Berge - S. Wendelaar Bonga

Kollumerland - Andreae

De Tegenwoordige Staat

Encyclopedie van het Christendom

78



DE NOORD-FRIESCHE LOCAAL SPOORWEG

SJ. POSTMA

Aan het eind van de jaren 1880 werd bekeken of er mogelijk-

heden waren voor de aanleg van spoorwegen op lokaal nivo in

het noorden van het Friese land. Zo lezen we in de courant:

Eindelijk  is  het  dan  zover  dat  het  Friesche  noorden  niet

langer verstoken zal blijven van een communicatiemiddel, dat

steun  en  nieuw  leven  zal  geven  aan  een  nijvere,  dicht-

bevolkte, vruchtbare streek, wier hoofdbronnen van bestaan,

thans meer dan ooit gedrukt door de loop van de omstandig-

heden, daaruit nieuwe levenskracht en welvaart zullen putten.

Waar is in ons land een beter en meer bevolkt oord te vinden!

Er  kwam  een  commissie,  die  in  rijp  beraad  alle  voors  en

tegens onder de loep moest nemen. Zo was er in het begin

sprake van dat de spoorlijn in Hantum zou eindigen, maar daar

gingen Oostdongeradeel en Dokkum tegenin. De kosten worden

geraamd  op  f  30.000,-  per  kilometer.  De  weg  Hantum  -

Metslawier, circa 5 kilometer, passeert slechts 2 vaarten,

waarover vaste bruggen voldoende zijn, terwijl de spoorlijn 2
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of 3 kunstwegen snijdt, zodat het hele kostenbedrag wordt

geraamd op f 170.000,- /f 180.000,-. 

Verder  moet  worden  bekeken  of  doortrekking  via  Ee  naar

Buitenpost wenselijk is, zodat niet alleen Leeuwarden, maar

ook Groningen gemakkelijk te bereiken is.

Ook  andere  onderwerpen  komen  aan  de  orde,  zoals  het

verschepen  van  koeien.  In  die  tijd  werden  er  namelijk

maandelijks zo'n 30-tal koeien ingescheept naar Argentinië.

De  kosten  hiervan  werden  voor  de  helft  gedragen  door  de

landsregering en voor de helft door boerencorporaties. Door

het  aanleggen  van  een  spoorweg  konden  de  kosten  hiervan

worden  gedrukt.  Dit  en  meer  van  dergelijke  dingen  werden

aangehaald om het besluit er door te krijgen de spoorlijn

Toch waren er niet alleen argumenten vóór de aanleg. Er waren

ook mensen tegen. Een voorbeeld hiervan is een inge-zonden

stuk van S.W. de Roos:

Deze geprojecteerde spoorlijn is aan de orde van de dag met

een courantenartikel. Als men dat zo leest, zou men zeggen:

"Wat jammer dat die lijn er niet voor jaren is aangebracht".

Dan waren de landbouwers hier in het noorden al rijk ge-

weest. Maar nu staat al dat geluk ons nog te wachten door

zich in voorspoed en weelde te baden als de lijn tot stand is

gebracht.  Ook  wordt  gezegd,  dat  zowel  wolvee  als  wel  de

strohandel niet in voldoende mate worden aangevoerd. Door nu

in aanmerking te nemen, dat deze lijn enige millioenen gaat

kosten,  behoeft  het  zeker  geen  betoog,  dat  zij  in  geenen

deele  zal  renderen,  terwijl  het  prachtige  plaatsen  zal

ruïneren met haere doorsnijding. 

Wat de gemeenten aangaat, deze moeten wikken en wegen wat de

subsidieën aangaat, want de dorpen zullen er waarschijnlijk

eene gevoelige knak door ondergaan. Bij al bestaande lijnen

zijn er al met name grote stroboeren getuimeld als waren het

kaatseballen! Zowel in Groningen als Noord-Holland.

Aldus de heer De Roos.

Zoals uit de weergave van een onderzoek door de heer Schotel

in een brochure blijkt, zal elke twijfel aan de exploitatie

plaats maken voor de overtuiging van de levensvatbaarheid van

deze  N-F-L-S.  De  aanleg  van  de  genoemde  spoorweg  zal  de

gelukkige oplossing zijn van één der ernstige levensvragen

voor Noord-Friesland. De heer Schotel zegt - en wij (de com-

missie)  zeggen  het  zonder  voorbehoud  na  -  dat  de  streek,

welke door de ontworpen lijnen wordt doorsneden, ongetwij-

feld  als  één  der  meest  vruchtbare  van  Nederland  worden
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beschouwd.  En  de  ontsluiting  via  Leeuwarden  en  Harlingen

biedt vooruitgang, o.a. ook de uitvoer door bootverbindingen

naar  b.v.  Engeland.  Daarnaast  staat  ons  nog  binnen  enige

jaren de inpoldering van het Friese Wad te wachten, zodat

landaanwinning wordt verkregen.

Als voornaamste produkten voor export worden genoemd bij de

akkerbouw: Koren, aardappelen, vlas, cichorei, kanariezaad,

karwij,  blauwmaanzaad,  enz.  Verder  worden  verscheidene

hectaren  voor  tuinbouw  benut.  Ook  boterartikelen  kunnen

worden  vervoerd en  ook stropapierfabrieken,  die binnenkort

zullen worden opgericht, kunnen er hun voordeel mee doen.

Wat de veestapel betreft, kan men veilig constateren, dat

zijne vermaardheid zich uitstrekt tot over de grenzen, zelfs

buiten Europa. Over deze gehele vervoersstroom kan men zich

een denkbeeld vormen aan de hand van de volgende cijfers:

Volgens het officiële verslag van de landbouw in Nederland

over 1886 was de aanvoer

op de markt over geheel

in LeeuwardenFriesland

paarden     1.321     5.853

koeien    71.128   125.505
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schapen/lammeren    76.764   168.288

varkens    18.122    37.115

kilo boter 2.369.874 8.462.638

kilo kaas   624.804 2.516.451

(Friesland is hoofdzakelijk verdeeld over 6 markten;

 Leeuwarden is de hoofdplaats voor geheel Noord-Friesland;

 hieruit blijkt duidelijk het aandeel van Noord-Friesland)

Na  diepgaand  onderzoek  wordt  besloten  tot  de  aanleg  van

spoorwegen in Noordoost-Friesland ter lengte van 75,7 km. Er

wordt gerekend op een personenvervoer van 220 personen per

dag per km. Het achterland beslaat ± 55.000 ha, waarvan 3/5

bouwland en 2/5 weiland.

Alles klinkt goed en er wordt besloten om aandeelhouders 2

jaar - uiterste duur aanleg - een rente van 4% uit te keren.

De  subsidies  zijn  toegestaan  door  de  gemeenten  met  een

mogelijke verhoging voor Oostdongeradeel, mits de lijn wordt

doorgetrokken tot Anjum. Door de provincie wordt f 4000,- per

km betaald en dit wordt aangevuld door het Rijk tot 1/3 van

het totale bedrag. Voor de rest worden obligaties uit-gegeven.

De  rente  zal  worden  gevonden  uit  de  ontvangsten  voor  het

vervoer  van  reizigers,  landbouwproducten,  vis,

zuivelproducten,  veevervoer,  etc.  tot  een  bedrag  van  

f 273.260,-.
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C IJ F E R S

JANNIE V.D. KOOI

Als penningmeester van deze vereniging ben ik zo nu en dan

uiteraard met wat cijferwerk bezig waarvan U het resultaat

zult vinden in het financieel jaarverslag. Bijna dagelijks

houd ik mij met ander cijferwerk bezig en op verzoek wil ik

daar wel iets over vertellen. Het boekhoudkundige werk is

pietluttig en deprimerend, dus dat laat ik achterwege.

In 1920 kocht mijn pake, Jan Jelles van Kuiken, het oude

pandje in Wierum, waar een weduwe al een klein nerinkje had.

Hij moest bij de koopsom van f 1.775,- een bedrag van f 20,-

betalen voor "winkel-opstand" - een toonbank. Door aannemer

Ringnalda liet hij er het nu nog intacte winkelinterieur in

aanbrengen. Er werd een nieuwe voorgevel ingezet en in het

dak een "harkenieltsje", zodat daar een slaapkamer gemaakt

kon worden. 't Huis werd toch wel wat krap! Pake / beppe en

zes kinderen plus de winkelvoorraad. 

Het achterliggende pand werd erbij gekocht en in gedeeltes in

gebruik genomen. Joukje van Kuiken was ± 17 jaar oud toen de

winkel gestart werd en hielp in de winkel. Pake bracht met

een zware transportfiets de boodschappen rond en beppe deed

de boekhouding. Het was met recht een familiebedrijf, want

ook  de  jongere  kinderen  werden  ingeschakeld,  o.a.  om

openstaande rekeningen geïncasseerd te krijgen, meehelpen met

afwegen van suiker, zout, e.d. 

In 1943 werd "vakbekwaamheid" ingevoerd en Joukje moest aan

de studie om het middenstandsdiploma te halen. In 1974 - het

assortiment was door de komst van een supermarkt al aardig

geslonken  -  vond  Joukje  het  welletjes  en  de  winkel  ging

dicht.  In  1990  verhuisde  ze  naar  De  Spiker  in  Ternaard,

waardoor verkoop van huis en inboedel noodzakelijk werd. Om

een lang verhaal kort te maken, mijn broer kocht het huis en

we besloten om het winkeltje enkele dagen per week open te

stellen voor het publiek.

De opening was sept. 1990 en toen in juli 1992 de 1000e be-

zoeker mocht worden begroet, was de zaak 5 dagen per week

open en waren beide panden te bezichtigen, gezien ook het

bijzondere karakter van deze gekoppelde huizen. Het winkel-
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pand is het oudste (± 250 jaar?) en gebouwd met behulp van

hout  uit  een  gestrand  schip.  Om  zekerheid  over  e.e.a.  te

verkrijgen, moet er nog wat sneupwerk worden verricht, waar-

bij het volgens mij heel goed mogelijk kan zijn, dat het huis

gebouwd is als een arbeidershuisje  bij één van de states

(Inia?) van Wierum. 
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Het voorhuis van die state heeft jarenlang dienst gedaan als

Geref. pastorie en heeft ook zware (scheeps)balken. (Ik houdt

mij graag aanbevolen voor hulp bij dit sneupwerk.) Achter

tegen  het  "arbeidershuis"  heeft  men  later  een  stelp-

boerderijtje  gebouwd,  wat  pake  er  in  ±  1921/22  bij  heeft

gekocht. Het was toen al niet meer in gebruik als boerderij.

Het was gesplitst in 2 woongedeelten: kamer met gang, stal-

schuur en eetkeuken. Pake maakte een verbindingsdeur tussen

beide panden: de schuur en zolder werden pakhuis, de stal was

de keuken met waterput, pomp en houten 'húske' in de hoek.

Hoewel er wat moderniseringen hebben plaats gevonden, is de

konstruktie nog intact.

De bedsteden worden nu nog wel eens beslapen door gasten in

mijn logement "In de kooi". 's Zomers kan men ook op zolder

terecht. Het houten 'húske' is al lang vervangen door een

watercloset. Badkamer met douche en een tweede toilet zijn

vijf jaar geleden ingebouwd.

In  tegenstelling  met  onze  vereniging,  welke  zich  mag

verheugen in een positieve balans, is helaas de financiële

positie  van  Joukje's  Winkeltje  verre  van  rooskleurig.

September 1995 - bij het eerste lustrum - is J.W. onder-

gebracht in een stichting. Hoofddoel: het instandhouden van

J.W. en het werven van fondsen om e.e.a. financieel mogelijk

te maken. Helaas is dit laatste een teleurstellende zaak.

Hoewel  de  bezoekersaantallen  een  stijgende  lijn  vertonen

(1994 - 800, 1995 en '96 - 1100), blijven de inkomsten achter

en  blijft  het  aantal  (jaarlijkse)  donateurs  nog  bij  ±  10

steken. Gemeentelijke subsidie is tot op heden ook afgewezen.

Voor een noodzakelijke restauratie zijn er wel fondsen, maar

dan moet de stichting eerst eigenaar van het pand zijn. Door

een negatief antwoord van de banken op een verzoek om een

hypotheek  zitten  we  nu  in  een  pat-stelling  met  sombere

vooruitzichten.

Toch  wil  ik  met  positieve  cijfers  eindigen:  nu  (half

februari) heb ik de eerste 25 bezoekers alweer in mijn boek

staan. Vorig jaar was dat op 7 maart.

Wilt U de stichting steunen? (Alle beetjes helpen!)

Het bankrek.nr. 343300877 van de Stichting Joukje's  

Winkeltje  (girorek.  930574  Rabobank  Dokkum-Ameland  

b.a. Damwoude) staat open voor Uw donaties.
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Koijker of vogelaar Jan Lubberts te Eng-wierum
heeft een geschil met koopman Freerk Gerrits
te Leeuwarden (1722).

G. Mast

Het is al weer enige jaren geleden dat Reinder Tolsma me

attendeerde op een civiele sententie van het Hof van Fries-

land (RAF toegang 14 deel 2 nummer 11664). Waarom nu juist

deze zaak? Hij weet namelijk dat ik speciale interesse heb in

alles wat met eendenkooien te maken heeft. Eindelijk kwam het

er van dat ik enige verlofdagen aan dit onderzoek in het

Ryksargyf te Leeuwarden kon besteden en dat levert dit ver-

haal op.

Het geschil over de koopprijs per war.

Kooiker Jan Lubberts heeft in 1722 vanaf het begin van de

vangst van Sint Jacob (25 juli) tot Allerheiligen (1 novem-

ber) zijn gevangen eenden verkocht aan Freerk Gerrits. De

gehele vangst in die periode gaat dus naar Freerk Gerrits die

op 't Vliet buiten Leeuwarden woont. 

De leverantie bedraagt in totaal 2557 war, in de veren gele-

verde eenden. Eén war staat voor: 1 wilde eend = 2 slobeenden

of 2 smienten = 3 talingen = 4/6 pijlstaart. 

We kunnen dus niet zien welke soorten eenden geleverd zijn,

maar we kennen wel de totaaltelling die verkregen is door 60

leveranties. Het laagste aantal geleverde war was 21, het

hoogste aantal 131. Over de aantallen geleverde eenden had-

den de heren eigenlijk geen verschil van mening maar wel over

de afgesproken prijs per war. Jan Lubberts zegt dat hij per

war 2 stuivers van Freerk Gerrits zou ontvangen en dat die

hem slechts 1 1/2 stuiver per war heeft gegeven.

Op zich was  het  in  de  wereld van de kooikers niet onge-

bruikelijk dat op voorhand al afspraken werden gemaakt over

vaste prijzen voor een bepaalde periode. De kooiker wist dan

min  of  meer  waar  hij  financieel  op  kon  rekenen  en  de

handelaar was zeker van de koopprijs en had in elk geval

goederen om mee te handelen. Dergelijke afspraken werden in

deze  eeuw  door  de  Leeuwarder  poeliers  ook  nog  geregeld

gemaakt. Ik heb dit in mijn boek De eendenkooi Onrust in de

Westpolder (1995) ook beschreven.

Het Hof van Friesland.

In eerste instantie legt Jan Lubberts zijn zaak voor aan het

Nedergerecht,  maar  daar  krijgt  hij  niets  van  wat  hij  van

Freerk Gerrits verlangt, namelijk 2557 x 1/2 stuiver + nog 3 
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carolus  guldens  en  10  stuivers,  in  totaal  dus  67  carolus

guldens, 8 stuivers en 8 penning. Jan Lubberts laat het er

niet  bij  zitten  en  gaat  tegen  de  uitspraak  van  het

Nedergerecht in appèl bij het Hof van Friesland. Het Hof komt

op 15 juli 1724 tot een uitspraak en zegt dat de eis  niet
ontfanghbaer is en dat elk de helft van de gerechts-kosten
moet betalen.

Ook bij deze uitspraak legt Jan Lubberts zich niet neer en

gaat via zijn advocaten Petrus Rudolphy en Adrianus Bergsma

bij het Hof in hoger beroep. De zaak dient op 5 september

1724. Freerk Gerrits voorziet zich eveneens van een advo-

caat. Het is Georgius Hiddema die op 3 oktober 1724 zijn kijk

op de zaak naar voren brengt. Zo stelt hij dat ook voor de

Nederrechter niet het minste bewijs is geleverd dat Freerk

Gerrits een  vaste koop met Jan Lubberts heeft gesloten voor
de periode tot Allerheiligen 1722. Hij zegt dat de koop was

aangenomen op 1 1/2 stuiver het war. De verkoper had toch in

de  bewuste  periode  doorgeleverd.  Hij  stelt  verder  dat  er

achteraf nooit te bewijzen is welk kwantum  warren voogels

geleeverd is, want de vogelaars hebben de gewoonte om bij

iedere leverantie een notuultje van de kwantiteit te zenden.

Deze  notuultjes  worden  bewaard  tot  de  afrekening  en  de

betaling toe. Daarna worden ze over-gegeven en in stukken

gescheurd zoals ook hier was gebeurd.

Op 10 oktober 1724 gaat P. Rudolphy nogmaals in de pleit voor

Jan Lubberts en zegt onder andere dat Jan een eenvoudig en

eerlijk mens is en dat hij niet anders dan zijn vogels heeft

ontvangen als door de Hemel hem toegeschickt. 

Ook weet de advocaat fijntjes te melden dat hij wel meer

klachten heeft gehoord  als 't op betalen aen comt aan de

vogelaars en hij blijft bij zijn eis.

Daarop geeft advocaat Hiddema op 14 november 1724 nog een

reactie en dan volgt op 21 november 1724 de uit-spraak van

het Hof. Het Hof is zoals ze zelf zegt niet in staat om de

twee partijen zijn eindoordeel te geven.

Over en weer wordt er immers laster gesproken. Het Hof zegt

dat  het  eindoordeel  alleen  gegeven  kan  worden  door  een

volgende stap in het proces te doen, namelijk door verder te

procederen.

De getuigen.
Het proces wordt voortgezet en de volgende getuigen worden

opgeroepen:

Op 24 januari 1725,

Dieuwke Haijes, oud 28 jaren, dienstmaagd wonende bij Mintie
Jellis  te  Engwierum.  Zij  verklaart  dat  de  koop  geen

proevelkoop was maar een steevastekoop die niet opgezegd kan

worden.  Ook  meende  ze  dat  er  Oude  en  niet  Nieuwe  Aller-
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heiligen is genoemd. Waarom is ze niet als getuige bij de

Nederrechter geweest? Dat wist ze niet meer, wellicht omdat

ze toen bij Tomas Fransen woonde en dat die meende dat ze

niet kon getuigen. (Freerk Gerrits was even voor Sint Jacob

1722 ten huize van Tomas Fransen geweest).

Freerk Gerbens, oud 22 jaren, dienstknecht wonende bij Tomas
Fransen. Ook hij zegt bij het accoord te zijn geweest. Het

was een vast  accoord. Ook hij was niet bij de Nederrechter

geweest, omdat Tomas Fransen meende dat zulks niet kon omdat

hij de dienstknecht bij Tomas Fransen was.

Etske Folkerts, oud 22 jaren, dienstmaagd bij Minne Symens.
Ten tijde van het accoord woonde ze als dienstmaagd bij Jacob

Bodes. Ook zij getuigt dat ze bij het accoord is geweest en

ook  zij  wist  dat  het  een  vast  accoord was  en  niet

provisienelijck was  gemaakt.  Daar  had  ze  geen  woord  over

horen spreken. Of het om Oude of Nieuwe Allerheiligen ging

wist ze niet. (Freerk Gerrits was even voor St Jacob 1722 ook

bij Jacob Bodes geweest)

Op 23 februari 1725,

Albert Douwes, oud 26 jaren, huisman te Metslawier. Hij weet
te vertellen dat Freerk Gerrits van Johannes Haijes heeft

gekocht de vogels van Jacobi tot Allerheiligen 1722 voor twee

stuivers elk war. Dat hij, getuige, en de medegetuige Folkert

Jans in opdracht van Johannes Haijes zijn gehouden om het

geld voor de vogels te ontvangen voor twee stuivers 't war.

Dat  Freerk  Gerrits  hun  antwoordde  de  koop  tegens  twee

stuivers wel gestand te doen, maar die dag echter niet meer

wilde geven dan drie botties (1 1/2 stuiver) voor ieder war.

Verder  zei  hij  dat  als  de  andere  koijkers  daarmee  niet

tevreden  waren,  Johannes  Haijes  ook  meer  zou  hebben.  De

getuige was echter niet bij de koop aanwezig geweest en omdat

Freerk Gerrits zei dat hij de koop gestand deed, moest dit

toch  een  vaste  koop zijn  want  hij  sprak  niet  over  een

proevelkoop.

Folkert Jans, oud 29 jaren, schipper wonende te Metslawier.
Hij  en  medegetuige  Albert  Douwes  moesten  in  opdracht  van

Johannes Haijes geld voor de vogels ontvangen: 't war tegens

twee stuivers. Freerk Gerrits deed deze koop gestand, maar

kon  niet  meer  geven  dan  drie  botties  en  als  de  andere

kooikers meer van hem zouden krijgen dan zou Johannes Haijes

ook meer krijgen. Folkert Jans gaat er verder van uit dat het

een  vast  accoord is,  maar  ook  hij  is  niet  bij  de  koop

aanwezig geweest. Over een proevelkoop werd niet gerept.

Op 12 april 1725,

Johannes Jans, oud 47 jaren, vogelkoper wonende op 't Vliet
buiten Leeuwarden. Deze getuige komt met een verhaal dat de 
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landkooien beginnen te vangen ongeveer omstreeks Allerheili-

gen maar ook er wel iets voor of er na. Nadat het water hoog

staat kunnen de landkooikers niet dagelijks maar tweemaal per

week hun vogels naar Leeuwarden zenden omdat de land-schepen

niet vaker dan tweemaal weeks varen. De landkooien vangen

voor  Allerheiligen  als  het  water  wat  hoog  is  enige

stoppelvogelen. Dit vangen is toch van belang. 

Johannes Jans heeft dit werk als vogelkoper al lange jaren

bij de hand gehad en is zich er wel van bewust dat hem nooit

vogelen zijn geleverd zonder een  vast accoord. Hij heeft nu

als getuige gehoord dat er  proevelkopen met betrekking tot

deze kooien zijn of worden gemaakt.

Hendrik Geerts, oud 41 jaren, vogelkoper wonende op 't Vliet
buiten  Leeuwarden.  Hij  houdt  hetzelfde  verhaal  als  zijn

collega Johannes Jans. Verder vertelt hij dat hem als getuige

niet  bewust  is  dat  dit  accoord  met  de  zeekooiker  een

provisioneel accoord is maar dat altoos een vast accoord voor

de leverantie wordt gemaakt omdat hij nooit anders gehoord of

gedaan heeft.

Op 13 april 1725,

Haije Johannes, oud 36 jaren, kooiker, wonende te Morra. Hij
verklaart dat Freerk Gerrits weinig voor Sint Jacob 1722 bij

hem  in  huis,  getuige  zijnde,  van  de  medegetuige  Johannes

Haijes de vogelen die hij mocht vangen van Sint Jacob tot

Olde Allerheiligen voor twee stuivers 't war heeft gekocht en

van Olde Allerheiligen af voor twee stuivers vier penningen

't war. Dit was een vaste en geen provisionele koop. Verder

verklaart  hij  dat  Freerk  Gerrits  bij  het  maken  van  de

afrekening van Tomas Fransen een halve stuiver 't war afhield

en  dat  Tomas  niet  tevreden  was  met  die  betaling.  Verder

verklaart  hij  dat  Jan  Lubberts  die  een  armgesel  is,  over

deese saacken so moeijlijck is geweest, dat hij er over heeft

geschrijt.

Minze  Tjerks,  oud  30  jaren,  kooiker  wonende  te  Anjum,

verklaart dat Freerk Gerrits even voor Sint Jacob 1722 aan

hem heeft verklaard en verhaald dat hij de vogels van Jacob

Bodes en Tomas Fransen van Sint Jacob tot Allerheiligen voor

twee stuivers, en van Allerheiligen af voor twee stuivers

vier  penningen  't  war  had  gekocht  zonder  dat  hij  er  aan

toevoegde of het een vaste of een proevelkoop was.

Johannes Haijes, oud 30 jaren, kooiker te Ee, verklaart dat
het in zijn bijzijn  vaste koopen geweest zijn. En dat hij

destijds niet als getuige voor de Nederrechter was geweest

omdat hij ook een geschil had met Freerk Gerrits. 

De verdere voortgang van het proces.
Nu de verklaringen er liggen, wordt de zaak weer van alle  

89



kanten bezien. De start hiervan is op 12 juni 1725. Advocaat

Hiddema geeft zijn visie en daarbij komen onder andere de

volgende zaken naar voren:

- dat de vogelaars nooit gewoon zijn om bij betaling van de 

vogelen een kwitantie van de vogelkopers te ontvangen

- ook in vorige jaren heeft Jan Lubberts zijn vogels aan  

Freerk Gerrits geleverd. 

- dat Haije Johannes de vader is van Johannes Haijes. 

- dat Haije Johannes (oud 56 jaren) nooit bij de gemelde  

kopen aanwezig was. 

-  dat  Jan  Lubberts  en  de  vorige  vogelaars  bloedvrienden  

onder elkaar zijn. 

- dat Haije Johannes (oud 36 jaren) gehuwd is met de zuster 

van Jan Lubberts en dat de huisvrouw van Jan Lubberts 

een zuster van Haije Johannes is.

- dat de dienstknecht en de dienstmaagd bloedverwanten van 

de vogelaars zouden zijn. 

- dat Dieuwke Haijes ook de zuster van de huisvrouw van Jan 

Lubberts is. [dit blijkt niet uit de stukken GM].

Daarnaast wordt door Hiddema gesteld dat Minze Tjerks, Jan

Haijes, Tomas Fransen en Jacob Bodes bij het aan gaan van de

procedure  voor  de  Nederrechter  met  elkaar  overeen  zijn

gekomen om samen voor de kosten van de procedures en ook met

elkaar het profijt te delen als dat er zou zijn.

In  bijliggend  stukken  is  te  vinden  dat  Freerk  Gerrits  10

dagen  na  de  gemaakte  proevelcoop naar  Engwierum  zou  zijn

gereisd om te vertellen dat hij slechts 1 1/2 stuiver per war

kon geven. De andere opkopers zouden ook niet meer betalen.

De vorige afrekening was in oktober 1720 ten huize van Jan

Lubberts (ieder war drie botties). Pas in oktober 1722 kwam

Freerk Gerrits bij Jan Lubberts over de 1 1/2 stuiver aan

huis. Freerk beweert ook dat Jan Lubberts in de herfst ook

vogels te Dokkum verkocht.

Johannes  Haijes,  Tomas  Fransen  en  Jacob  Bodes  zijn  op

dezelfde voet behandeld en zijn niet in beroep gegaan.

De advocaten Bergsma en Rudolphy brengen er nog iets tegen

in. Zo zou er nog een andere kooiker Freerk Dirks (Wielen)

tegen  de  korting  op  ieder  war  in  strijd  met  het  accoord

geprotesteerd  hebben.  Jan  Lubberts  heeft  een  zeekooi  en

begint jaarlijks terstond te vangen met Jacobi (25 juli). Dat

hij  zijn  vogels  dagelijks  fris  en  varsch  overzendt  naar

Leeuwarden met 't Dokkumer schip. Dat de landkooien dikwijls

lang voor Allerheiligen beginnen te vangen en dat de vogels

wel warm in huis kunnen worden gebracht.

Zo worden er over en weer opnieuw zaken doorgenomen waardoor

er toch een onduidelijk beeld overblijft van wat er wel of

niet waar is. 
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In oktober 1725 leggen de advocaten van Jan Lubberts nog een

stuk van Jacob Bodes over en vragen het Hof om hier bij hun

eindoordeel aandacht aan te schenken.

De einduitspraak van het Hof. 
Het Hof wikt opnieuw en beschikt op 20 december 1725. In naam

van de Heerlijckheijt der Landschappe van Frieslandt doen ze

hun uitspraak.

Allereerst doen ze het vonnis van de Nederrechter te niet en

verder komen ze tot de uitspraak dat de eis en de conclusie

van Jan Lubberts  niet ontvanghbaer is en om reden  compen-
seert de kosten van der processe. Aldus gedaan en uitgespro-
ken in de cansellerije binnen Leeuwarden.

De partijen moeten dus ieder de helft van de gerechts- kosten

betalen.

Tot slot.
Het voorgaande geeft een beeld hoe het toe kon gaan tussen de

kooikers en hun afnemer. Uit de stukken over dit conflict

tussen Jan Lubberts en Freerk Gerrits komen enige interes-

sante zaken. Zo lijkt Freerk Gerrits bij alle zes kooikers de

vogels te kopen. Had hij misschien een afspraak gemaakt over

een gebiedsverdeling met zijn collegavogelkopers? 

Ook hebben we enig inzicht in de vangst van Jan Lubberts. Die

deed het als kooiker niet slecht met een vangst van 2557 war

in de eerste helft van het vangstseizoen 1722/23.

Verder  werden  tal  van  hedendaagse  kooikersbegrippen  zoals

landkooi of zeekooi toen ook al gebruikt. 

Nieuw voor mij is verder dat er in 1722 al meerdere kooplui

op het Vliet bij Leeuwarden woonden die rechtstreeks met de

kooikers zaken deden. Deze vogelhandel liep kennelijk niet

via een openbare vleesmarkt of via de Waag in Leeuwarden.

Reconstructie van de situering van de betreffende kooien. 
Uit  de  processtukken  is  niet  precies  duidelijk  waar  de

genoemde kooien liggen, wel zijn steeds de woonplaatsen van

de kooikers (dorpsgebieden) genoemd. In 1718 zijn de kaarten

van  Schotanus door  Halma  opnieuw  uitgegeven.  Je  zou  toch

mogen verwachten dat daar de actuele situatie met betrekking

tot  onze  kooien  van  Oostdongeradeel  erop  zal  staan.  Maar

helaas, alleen de kooi van Morra van Haije Johannes en de

zeekooi van Engwierum van Jan Lubberts staan er op, evenals

een vogelkooi te Teerd. 

Teerd valt onder het dorpsgebied van Anjum en het is uit De

Sneuper nummer 16 (juni 1991) bekend dat kooiker Jacob Bodes

daar de laatste kooiker was. Rond 1720 is hij naar de kooi

van  Engwierum  gegaan.  De  kooi  van  Teerd  is  toen  snel  in

verval geraakt en vervolgens geslecht. 
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In  de  jaren  tussen  1718  en  1722  kunnen  nieuwe  kooien

opgericht zijn. Dat is zeer waarschijnlijk het geval met de

kooi van Jacob Bodes in Engwierum, omdat vroegere vermel-

dingen van die kooi in oude documenten ontbreken. Over de

andere kooien heb ik zo mijn twijfels of die ook tussen 1718

en  1722  aangelegd  zijn,  te  meer  omdat  er  in  een  oude

proclamatie uit 1631 vermeld is dat er een nieuwe coy onder

de klokslag van Ee aanwezig is.

Hoe  het  ook  zij,  op  de  kaart  van  Oostdongeradeel  van

Schotanus ontbreken vier vogelkooien die wel een rol in het

proces  van  Jan  Lubberts  spelen.  Het  zijn  die  van  Tomas

Fransen (1) en Jacob Bodes (2) beide te Engwierum en de kooi

te Ee van Johannes Haijes (3) en als laatste de kooi onder

Anjum van Minze Tjerks (4). Om ze toch een plekje op de kaart

van Schotanus te gunnen, heb ik ze zelf zo precies mogelijk

ingetekend  en  ze  van  een  nummer  voorzien.  Ook  de  andere

kooien,  die  wel  op  de  kaart  staan,  hebben  een  nummer

gekregen. In de toelichting op de kaart zijn dus 7 kooien met

de naam van de bijbehorende kooiker terug te vinden.

Anno 1997 zijn er van de hierboven besproken eendenkooien nog
vier in het veld aanwezig. Zo liggen er in de Anjumer Kolken

de kooien van Anjum (4) en Ee (3). Beide kooien zijn eigendom

van It Fryske Gea. Ze zijn sinds de jaren veertig van deze

eeuw buiten gebruik. 

De twee zeeëendenkooien van Engwierum (2 en 7) liggen nabij

de dijk van de voormalige Lauwerszee. Deze twee kooien zijn

in particulier bezit en zijn nog altijd voor hun oorspronke-

lijk doel in gebruik. De zuidelijkste is het eigendom van de

heer M. de Boer. Zijn kooiker is de heer J.L. Odinga. De

noordelijkste  is  van  de  eigenaar/kooiker  de  heer  L.D.

Keegstra die zelf nog op zijn Koaipleats woont.

De  aanwezige  eendenkooien  zijn  eeuwenoude  monumenten.  Ze

accentueren  fraai  het  open  landschap  maar  allereerst  zijn

eendenkooien  middelen  van  bestaan.  Jarenlang  hebben  deze

objecten een rol gespeeld in de economie van de streek. Het

is daarom merkwaardig dat de heer S. Zijlstra er geen enkele

aandacht aan schenkt in zijn boek Skiednis fan Eastdongera-

diel (1992).
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VRAGEN EN ANTWOORDEN

R. Tolsma

De redaktie heeft een aantal reakties gekregen op eerdere in

de Sneuper verschenen artikelen. Twee reaktie zijn dermate

uitgebreid dat er in de volgende Sneuper afzonderlijke arti-

kelen aan gewijd zullen worden. De reaktie van B.D. van der

Meulen op het artikel "De wonderlijke  dokter Schelwald" van
A.G. Witteveen wordt in z'n geheel weergegeven.
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Mente  Holwerda,  onze  computerman,  meldt  ons  dat  er  in

Hellevoetsluis  een  databank  gevestigd  is  waar  ondermeer

krantenknipsels van geboorte en overlijden worden bewaard.

Deze gegevens kan men, tegen een kleine vergoeding, opvragen.

Copieën van gewenste advertenties worden dan opgestuurd. Dit

GRI werkt met landelijke correspondenten, is een particuliere

stichting zonder winstoogmerk en werkt voor genealogen welke

als hobby de genealogie beoefenen. Gegevens vanaf 1825 zijn

beschikbaar, helaas is slechts 20 % van de gegevens in de

databank opgenomen. Er is wel een algehele index beschikbaar

(ook  bij  redaktie).  Wie  dergelijke  gege-vens  zoekt  of

misschien als corresponndent wil optreden kan kontakt opnemen

met GRI Genea Service NL, t.a.v. Bartle Plomp, Kluutstraat 40,
3222 BE Hellevoetsluis.

Holwerda-te  Nijenhuis  Kwartierstatenboek.  De  afgelopen tijd
heeft Mente Holwerda genoemd boek samengesteld. Hij wachtte

nog op publicatie van het handschrift Siderius wat echter nog

steeds niet is verschenen. Uit dit handschrift waren mogelijk

nog  meer  gegevens  te  halen.  Het  Holwerda-te  Nijen-huis

Kwartierstatenboek bestaat uit ruim 300 bladzijden inclusief

een index. In verband met de kleine oplaag is gekozen voor een

uitgave in een vierrings multoband. Het is uitgevoerd op 115

grams glad wit papier en werd uitgeprint op de HP 610 wat borg

staat  voor  kwaliteit.  Heeft  u  belang-stelling  voor  het

Holwerda-te Nijenhuis Kwartierstaten boek, neem dan kontakt op

met 0519-242107.

Via Mente Holwerda kwam een vraag binnen van Kees Stada (0598-

320706). Hij vraagt om aanvulling van de navolgende gegevens:

Ype Nauta, grutter en winkelier te Dokkum geboren op 9 april
1874 en gehuwd met Janke Bouma, geboren rond 1872. Kinderen

uit dit huwelijk: 

(data kloppen niet, redaktie)

1. Reinow Nauta geboren op 15 november 1865 Dokkum

2. Reinow Nauta geboren 2 augustus 1873 Dokkum

Deze laatste Rein of Reinow Nauta huwde met Aafke Bos. Kind

uit dat huwelijk:

Pier Nauta geboren 1904 met Aaltje Fransen.

Kind uit dat huwelijk:
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Graag reakties met al uw mogelijke aanvulingen naar de heer

Stada (beschikt tevens over vele gegevens Terschelling).

De Stichting Geneka te Koudum, zie Sneuper 35, reageert niet
meer op telefonische en schriftelijke reakties. Weet iemand

onzer leden wat daarvan de reden is? Graag uw reakties.

Hiermee sluit ik deze aflevering af. Dat wil niet zeggen dat

er niet meer stof zou zijn maar door plaatsgebrek moeten een

aantal  afgesloten  onderzoeken  van  de  laatste  tijd  blijven

liggen tot het volgende nummer. Daarin kunt u ook weer uw

dringende vragen kwijt. Van harte aanbevolen.
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