
REDACTIONEEL

E. Smits

Deze laatste Sneuper van 2003 zal, hopen wij, weer veel informatie bevatten
voor de vele onderzoekers binnen onze vereniging.
Het was de afgelopen zomer nu niet direct de tijd om op een zolderkamer te
gaan zitten zweten en vorsen naar voorouders of historische feiten.
De temperaturen zijn nu weer wat aangenamer, waardoor velen de draad
opgepakt  hebben  om  die  kleine  stukjes  nog  te  sprokkelen  die  in  hun
gegevens ontbreken.
We hebben gemerkt dat velen onderling contact hebben dankzij de internet
mogelijkheden. Internet wordt ook veel gebruikt om de leden te informeren
over zaken binnen de vereniging. Bezoek daarom regelmatig onze Website!
Belangrijk nieuws binnenkort hierop zal o.a. zijn: het Bonifatiusjaar 2004 en
de ledenvergadering in april met de statutenwijzigingen.  
Bauke Yntema willen we vanaf deze plaats bedanken voor de samenwerking
op de studiezaal. Bauke, die sinds november 1979 in dienst is van het Streek-
archivariaat te Dokkum, gaat ons verlaten per januari 2004. Hij was het die
jarenlang  de  Nieuwe  Dokkumer  Courant  toegankelijk  maakte  via  de
computer. Velen zullen hem wel eens aan de telefoon gehad hebben. Namens
alle leden wensen wij hem nog een gezonde en lange toekomst toe. Bauke,
het ga je goed!
Een dringende oproep voor een ieder die nog een foto met een goed verhaal -
max 1/2 A4 - heeft en deze geplaatst wil zien in onze fotogalerie van 2004.
We laten bij elke uitgave zo'n 8 foto's zien, maar ...... dat kan alleen als u deze
foto's met beschrijving voor 15 januari 2004 aan ons opstuurt. Deze foto's
worden nl. februari in één keer gedrukt. Voorzie uw foto van naam en adres -
u krijgt ze in de loop van februari weer terug - en stuur ze t.a.v. de redactie
naar onze postbus.
Ook artikelen bestemt voor publicatie in 2004 waarin u een foto zou willen
opnemen (een nieuwe mogelijkheid),  moeten voor 15 januari binnen zijn.
Materiaal van leden voor onze website dient digitaal ingeleverd te worden bij
de redactie, na beoordeling wordt het kosteloos geplaatst. 
Totslot wensen wij - bestuur en redactie - u een heel goede jaarwisseling en
een goed en gezond 2004. We hopen elkaar in maart weer te ontmoeten.
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LEDENNIEUWS

G. Bouma

Nieuwe leden:
No 386 Mevr.  D.  Veersma-Dijkstra,  Frans  Halsstraat  48,  1506 LH
ZAANDAM, tel. 075-6313920, 
FO Sijtsma, Van Lingen, Dijkstra, dorpen Foudgum en Hallum
No  387  Mevr.  P.  Moes-de  Vos,  Dreef  60,  7621  EX  BORNE,

No 389 Dhr. J. Wijnands, Suderblomstraat 63, 2131 GB HOOFDDORP,

FO Wijnands, Hem(p)kes, Dokkum en oude beroepen
No  390  Dhr.  S.F.  Riemersma,  Floralaan  7,  1211  JT  HILVERSUM,

FO Riemersma Kollum, Brouwer Buitenpost
Aspirantleden:
Lid  385  Dhr.  H.  Kapinga,  Nijenburg  71,  1081  GE   AMSTERDAM,

Lid  388  Dhr.  M.A.  Harder,  Trigreppel  8,  8491  CX  AKKRUM,

Lid 391 Dhr. R. Terpstra, Dokter Mansholtweg 1, 9356 BH TOLBERT,
 FO Terpstra en Beitschat

Adres-/emailwijziging:
Lid 290 postcode moet zijn LOR2AO
Lid 141 mevr. V. Scheeptra-Metzlar, Ereprijs 18, 1508 CV ZAANDAM
Lid 271 dhr. T. Wiersta nieuw E-mail adres :
Lid 61 dhr. J. Vellema, De Drift 32-4, 9203 GH Drachten heeft als FO de 
familie Vellema en onderzoek naar het dorp Ee

Einde lidmaatschap per 31-12-2003:
Lid 342 J.L. Kuiperi, Plantage Doklaan 43, 1018 CM  AMSTERDAM
Lid 094 mevr. M. Elzenga, G. Boelemaweg 60, 9945 RL WAGENBORGEN 
Lid 246 R.H.C. van Maanen, Schaepmanstraat 15, GELDERMALSEN
Lid 361 Th. L. Joustra, Disselsjeesdrift 27, 3436 AH NIEUWEGEIN 
Lid 090 dhr. M. Meinsma, Zwaluwstraat 29, 9101 HE  DOKKUM
Lid 247 J.A. Ozenga-Wennekes, Groene Specht 1, 7827 RD  EMMEN 
Lid 352 A. Hansma, Hegebuorren 25, 9151 HR  HOLWERD 
Lid 356 J. Risselada, Kleine Laan 128, 9104 CK DAMWOUDE 
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BESTUURLIJK

L. Meerema

Zaterdag  24  april  2004  wordt  een  Ledendag  georganiseerd  door  de
vereniging van Archiefonderzoekers in het Zorgcentrum Dongeraheem te
Dokkum.
Op  de  agenda  staan  de  veranderingen  van  naam  en  opbouw  van  de
vereniging  zoals  voorgesteld  in  de  “discussienota  toekomstvisie”  van  de
vorige Ledenveradering.
Stukken voor deze vergadering worden u tzt toegezonden. Noteert u alvast
de datum?

NIEUWSTE VERSIE GENSDATA
Revolutionair is nu het volgende:
Wie op de archief-website een zoekopdracht naar een familie uitvoert, kan
de gezinnen die dit oplevert in één klik in GensDataPro plakken, zoals men
tekst  van  het  ene  document  in  het  andere  kopieert  en  plakt.  Bruid  en
bruidegom,  en  hun  ouders,  worden  direct  als  personen  ingevoerd,  met
datums, plaatsnamen, beroepen en bronvermelding. Zo heeft men in een
mum van tijd een groot aantal stamboomstukjes ingevoerd, waarna slechts
nog de overlappende personen behoeven te worden aangegeven om alles
aan  elkaar  te  koppelen.  Hiertoe  is  een  ondubbelmodale  toegevoegd  die
steeds  "potentiële  dubbelen"  met  hun  naaste  familie  zowel  grafisch  als
tekstueel  naast  elkaar  toont  waarna  de  gebruiker  met  een  klik  kan
aangeven dat het een echte dubbele is of niet. De archieven van Nederland
zijn  ineens  één  grote  legpuzzel.  Het  kopiëren  en  plakken  van  volledige
gezinnen is niet alleen bijzonder snel en eenvoudig. Belangrijker nog is dat
het foutloos gaat: immers er hoeft geen tekst meer te worden overgetypt.
Een  enorm  voordeel.  Het  archiefbezoek  wordt  hiermee  echter  niet
overbodig; men wil immers zeker weten dat de gegevens correct zijn door
de originele akten of documenten in te zien.
GensDataPro, draait op alle Windowsversies na 3.11: (95, 98, XP, NT, ME,
2000) en op OSMac met behulp van een Windows-emulator (VPC) en is te
bestellen via de online-shop van de NGV: http://gensdata.nl. De prijs is 65
euro, en 55 euro voor leden van NGV of NGV afdeling Computergenealogie.
Het  gaat  vergezeld  van  een  uitgebreide  handleiding  en  goed  bemande
helpdesk, te benaderen via e-mail en desgewenst telefoon. 
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VROUWELIJKE  STAMREEKS  JOHANNA
HEERINGA

J.S. Heeringa )

1. Johanna  Dorytha  Heeringa,  geboren  7-12-1988
Hantumeruitburen
2. Dorytha  Kerkstra,  geboren  17-4-1963  Engwierum,  huwt  2-9-
1983 Metslawier, met Jacob Heeringa, geboren 21-6-1959 Klein Midhuizen
onder Ee.
3. Jantje Wierenga, geboren 11-12-1937 Hantumhuizen, huwt 17-5-
1960 Metslawier, met Tjeerd Kerkstra, geboren 2-6-1933 Engwierum.
4. Doetje  Kingma,  geboren  10-4-1899  Nes,  overl.  17-10-1972
Dokkum,  huwt  2-5-1923  met  Lieuwe  Wierenga,  geboren  26-3-1899  Ee,
overl. 28-10-1969 Dokkum.
5. Antje  de  Vries,  geboren  ..-..-1873  Nes,  overl.  24-3-1915
Leeuwarden, huwt 22-5-1897 met Jan Kingma, geboren 5-6-1871 Paesens,
overl. 21-4-1936 Nes.
6. Doetje  Jouksma,  geboren  22-2-1844  Niawier,  huwt  13-5-1869
Metslawier met Harmen de Vries, geboren ..-..-1841 Zwaagwesteinde, overl.
16-1-1877 OOD
7. Antje Postmus, geboren ..-..1812 Niawier, overl. 6-1-1894, huwt
2-5-1836 Metslawier  met Rendert  Jouksma,  geboren 8-10-1808 Aalsum,
overl. 2-3-1887.
8. Doetje Wiersma,  geboren 15-11-1787 Niawier,  overl.  14-3-1829
OOD, huwt 23-5-1811 Metslawier met Jan Posthumus, geboren 20-10-1778
Ternaard, overl. 22-12-1851.
9. Antje  Meinderts,  gedoopt  12-4-1750  Wetsens,  huwt  9-12-1770
Wetsens met Ouwe Sijdses, gedoopt 20-2-1746 Ee, zoon van Sydse Ouwes
en Romkje Gosses.
10. Doetje  Freerks,  van  Niawier,  huwt  18-5-1749  Niawier  met
Meindert  Eeltjes  (Eelkes),  gedoopt  8-12-1720  Foudgum, zoon van Eeltje
(Eelke)Harmens  en Antie  Pyters.          Kinderen:  Antje,  ged.12-4-1750
Wetsens,  Eelke,  ged.15-4-1754  Wetsens,  Mayke,  ged.15-2-1756  Wetsens,
Freerk, ged.16-4-1758 Wetsens, Yttje, ged. 26-4-1761 Wetsens, Pijter, ged.
18-3-1764 Wetsens,  Cornelius,  ged.  4-4-1768  Wetsens,  Grijtje,  ged.  3-2-
1771 Wetsens. Gezin woont te Hantumeruitburen.

Wie helpt verder? Zijn misschien Freerk Michels (1749 boer te Niawier) en
Mayke  Sjoerds  (geh.  20-5-1725  Niawier)  de  ouders?  Of  Freerk  Hantjes,
1749 arbeider te Niawier.
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LEIJ, ONZE FAMILIE UIT VEENWOUDEN 

Douwe Leij (

INLEIDING
Een  aantal  van  mijn  voorouders  woonde  in  Veenwouden  en
Veenwoudsterwal  in  de  Friese  Wouden.  Uit  de  archieven  van  het
Rijksarchief  Friesland  heb  ik  gegevens  over  aankoop  van  huizen,
vaartuigen en percelen grond voor de turfwinning, en over het aangaan van
geldleningen  verzameld.  De  bij  het  archief  aanwezige  bijlagen  van  de
Criminele Sententieboeken van het Hof van Friesland heb ik nageplozen
om  vast  te  kunnen  stellen  of  nog  voorouders  aangeklaagd  werden,  of
getuige waren bij gevoerde rechtsprocessen. Tenslotte heb ik in het archief
van de Doopsgezinde kerk in  Veenwoudsterwal  nog een aantal gegevens
aangetroffen.  Daarbij  komen  ook  personen  naar  voren  waar  mijn
voorouders  op enigerlei  wijze  mee hadden te maken.  Natuurlijk  krijg  je
hiermee  nog  geen  volledig  overzicht  van  hun leven.  Het  inleven  in  hun
omstandigheden komt wel een stapje dichterbij. 
 
VEENWOUDEN EN VEENWOUDSTERWAL
Veenwouden ligt op een zandeiland. Aan alle kanten was het omringd door
lage landen, die in de achttiende eeuw vaak, en vooral ’s  winters,  onder
water stonden. Dit betekende dat de zandwegen, die de enige verbinding
over land vormden, vaak alleen in de zomer goed begaanbaar waren. Veel
behoefte aan goede verbindingen had men destijds niet. Per schip kon men
het grootste deel van het jaar het beste zijn bestemmingen bereiken. Met
een eigen scheepje kon je ook gaan vissen in het waterrijke gebied. Voor
reizigers  stonden  veerverbin-dingen  ter  beschikking.  De  veenbazen  en
turfschippers gebruikten normaal  hun boot in het gebied, waar veel  turf
werd gestoken. Zij woonden vooral in Veenwoudsterwal, waar zij hun boot
achter hun huis konden afmeren.

Eeuwenlang waren de Wouden berucht vanwege de grote criminaliteit in
het gebied. Een aanzienlijk deel van de bevolking had te maken met bittere
armoede.  Bij  het  Hof  van  Friesland  in  Leeuwarden  werden  vele
aanklachten  wegens  vergrijpen  behandeld.  Het  boek  van  R.S.  Roarda:
“achttsjinde-ieuske kriminaliteit  yn de wâlden” biedt  daarvan een aardig
overzicht.  Van  dit  boek  heb  ik  af  en  toe  gebruik  gemaakt  voor  de
beschrijving van de aanklacht in zaken waar een familielid getuigde. 
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I. PIJTTER JANS LEIJ EN BEITSKE JURJENS

Op 31 december 1741, 7 en 14 januari 1742 zijn Pijter Jans op de Leije onder
Finkum  en  Beijtske  Jurjens  van  Veenwouden  onverhinderd  aan  de
Gemeente voorgesteld en met attestatie vertrokken naar Veenwouden om
daar op 28 januari 1742 te trouwen. Bij een getuigenis voor het Hof van
Friesland op 16 juni 1773 is Pijter in ‘t 62e jaar en Beijtske in ‘t 63e jaar.
(dossier Hof van Friesland nr. 970-10). 
Pijter Jans Leij is naar alle waarschijnlijkheid omstreeks 1711 in Oude Leije
geboren.
Beitske Jurjens werd op 12 oktober 1710 in Hardegarijp gedoopt als dochter
van  Jurjen  Wijbrens  en  Tjitske  Pieters  die  beiden  al  vóór  28-8-1724  in
Veenwouden overleden (bron Authorisatieboek G1-197).  Beitske  trouwde
eerder in 1733 te Anjum met Johannes Gerbens uit die plaats, en was dus
weduwe. Uit haar eerste huwelijk nam zij zoontje Jurjen Johannes mee.
Pijtter was veenbaas. In het notarieel archief van Dantumadeel (RA DAN
K10) zijn daar de sporen van terug te vinden. Bladzijde 528. Op 30 april
1746 kochten Beern Willems en Pytter Jans van der Leij te Veenwouden
een  mad klijnland  aldaar  van  Johannes  Folkes  te  Veenwouden  voor  90
goudguldens.  Bladzijde  610:  Gerryt  Everts,  meester  linnenwever  te
Driesum en Pytter van der Leij, veenbaas te Veenwouden, kochten op 10
november 1747 voor 105 goudguldens een mad “clijnland” te Veenwouden,
gelegen  in  een  stuk  van  acht  mad,  “de  Laage  agt”  geheten.  Pytter  was
naastligger  ten  westen.  Zij  kochten  de  grond  van  Juliana  Johanna
baronesse douariere van van Aylva, geboren baronesse toe Schwartzenberg
en Agatha Rixtina van Goslinga, ieder voor de helft.     
Getraceerde kinderen van het doopsgezinde echtpaar Pijtter Jans Leij en
Beitske Jurjens waren Jan (1742), Wijbe (1746), Aaltje (1748) en Gerben.
Tot het gezin behoorde ook Jurjen Johannes (1739), een kind van Beitske
Jurjens  en Johannes Gerbens. Hij  was dus een halfbroer  van de andere
kinderen. Bij de Quotisatie in 1749 had het echtpaar 4 kinderen van jonger
dan 12 jaar. Dit betekent dat Gerben later is geboren.
Verdere gegevens over de kinderen.
Jurjen Johannes Leij, wonende in Veenwouden, kocht op 12 mei 1794 voor
honderd  een  en  vijftig  caroliguldens  en  twintig  stuivers  een  huis  van
Gerben Pijtters Leij. De jaarlijkse grondpacht van twee derde parten van
vijf  gulden  moet  betaald  worden  aan  Pijtter  Jans  cum  socius.  Jurjen
trouwde twee keer. De eerste maal met Sijke Bodes. Op 26 augustus 1759
werd  daartoe  door  de  Hervormde  Gemeente  van  Ballum  attestatie
afgegeven. Beiden waren op dat moment afkomstig uit Buren. 

163



Daarna  trouwde hij  op 15  juli  1787  in  Veenwouden  met  Hinke  Gerryts.
Jurjen overleed op 24 februari 1823 in zijn woonplaats Veenwoudsterwal.
Zijn  ongehuwde  zoon  Johannes  Jurjens  Leij  (moeder  Sijke  Bodes),  ook
veenbaas, stierf op 77 jarige in Veenwouden op 5 december 1856.
Jan Pijtters Leij wordt apart beschreven.
Over Wijbe Pijtters Leij is niet veel bekend. Op 21 november 1786 legde hij
voor  het  Hof  van  Friesland  een getuigenverklaring  af  in  een  rechtszaak
tegen Janke Alberts (nr. 272-4-5-1787). Zij werd beschuldigd van het stelen
van baggelaar (turf) en werd uiteindelijk vrijgesproken. Wijbe was in zijn
40e jaar en zag op 30 september 1786 om zes uur in de avond, toen hij uit
het veen van zijn halfbroer Jurjen Johannes kwam, de kleine praam van
Albert Hattums, de vader van Janke, half onder water bij het veen liggen.
Voor de rest geen enkele vermelding aangetroffen.
Aaltje Pijtters Leij trouwde op 4 maart 1771 in Veenwouden met Jan Oeges,
schipper  uit  Garijp.  Zij  overleed  in  Garijp  woonhuis  N  72  (Tytsjerk-
steradiel) op 7 mei 1817 op 79 jarige leeftijd als Aaltje Pieters van der Lei.
De aangegeven leeftijd klopt niet. Waarschijnlijk was zij 69 jaar. Dan zou ze
in  1748  geboren  zijn.  Haar  man  Jan  Oeges  van  der  Veen  stierf  op  30
september  1825  in de leeftijd  van 80 jaar  als  oud schipper  op hetzelfde
adres.  Eind  december  1811  verklaarden  in  de  gemeente  Bergum  Oege,
Pieter en Wijbe van der Veen ieder dat hun vader Jan Oeges van der Veen
nog in leven was en woonachtig in Garijp.
Gerben Pijtters Leij, vrijgezel in Veenwouden, ging op 5 maart 1777 over tot
de  koop  van  een  nieuwe  praam.  Hij  kocht  deze  van  Trijntje  Sijbrens,
weduwe van Jacob Nannes, onder Aalsum, voor drie honderd vijfenvijftig
caroliguldens, in termijnen te betalen. Gerben trouwde op 21 mei 1780 in
Veenwouden met Antje Martens.
Als kofschipper wonend in Veenwouden op de Fennen, kocht hij op 2 april
1786  een  nieuw  kofschip  van  scheepstimmerman  Sijtze  Sijtzes  uit
Veenwouden.  Hij  moest  de  schuld  van  vijf  honderd  en  negenenzestig
caroliguldens  en  twintig  stuivers  betalen  aan  zijn  weduwe  Anna  Sabina
Jans. De timmerman was inmiddels overleden. Het schip was vijfenveertig
voet  lang  en  negendriekwart  voet  breed.  De  schuld  moest  na  een
aanbetaling van 50 gulden verder in jaarlijkse termijnen van 50 gulden en
tegen 4 ½ rente worden afgelost. 
In  1794  vertrok  het  echtpaar  naar  Paesens.  Nazaten  voeren  meestal  de
naam Lei.
Gerben  overleed  vóór  1811.  Antje  Martens  zou  heel  oud  worden.  Zij
overleed in Paesens op 21 april 1846 op 89 jarige leeftijd. Als weduwe van
Gerben Lei voerde zij zelf ook deze achternaam. 
Buren  van  Pijtter  Jans  Leij.  Op  28  september  1751  kocht  Jan  Pijtters  
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Boustra een huis in Veenwouden met aan de oostkant de vaart, Hendrik
Jeremias ten zuiden, Hendrik Jacobs ten westen en Pijtter Jans van der
Leij ten noorden. Op 1 maart 1781 verkochten Pijtter Jans Leij en Beitske
Jurjens  hun huis  in  Veenwouden  aan  zoon Gerben  en  zijn  vrouw Antje
Martens. Aan het oosten lag de vaart, Jacob Gerrijts woonde ten zuiden,
Sijtse Ebes ten westen en Metske Jans met familie ten noorden..
Leningen:  Op  9  mei  1946  leenden  Pijtter  Jans  Leij  en  Beitske  Jurjens
honderd caroliguldens van Jacob Hessels uit Veenwouden, die zij binnen
een  jaar  met  4  %  rente  moesten  terugbetalen.  Ook  op  29  maart  1753
moesten zij weer geld lenen. Deze keer van Grietje Ruurds, de weduwe van
Hibbe  Hessels,  en  Gosse  Ruurds,  huisman  onder  Murmerwoude.  Een
bedrag  van  twee  honderd  zesennegentig  caroliguldens  met  weer  4  %
interest.  Alle  roerende  en  onroerende  goederen,  waarbij  het  eigen  huis,
golden daarbij als onderpand.  
Koop van een praam: Op 30 januari 1765 werd voor twee honderd drie en
zeventig caroliguldens een bollepraam met zeil en treil, touwen en blokken
gekocht  van  het  echtpaar  Claas  Beernts  en  Baukje  Harmens  uit
Veenwouden.  Met aanbetaling en vijf  jaarlijkse termijnen. Opnieuw gold
als onderpand alle roerende en onroerende goederen. 
Op  27  september  1773  kocht  Pijtter  Jans  Leij  uit  Veenwouden  een
turfpraam van zijn schoonzoon Jan Oeges te Garijp voor drie honderd en
veertig caroliguldens. Weer in termijnen te betalen. De dorpsrechter van
Holwerd J. Stelwagen was getuige bij de koop. 
Verkoop van  een huis. Echtelieden  Pijtter  Jans  Leij  en Beitske  Jurjens,
wonende in Veenwouden verkopen en dragen in eigendom over aan Gerben
Pijtters  Leij,  praamvoerder,  en  Antje  Martens,  echtelieden  mede  in
Veenwouden, een huis in Veenwouden voor twee honderd caroliguldens te
betalen op 12 mei 1781. De ligging werd als volgt omschreven: de vaart ten
oosten, Jacob Gerrijts ten zuiden, Sijtse Everts ten westen en Metske Jans
cum soc.  ten  noorden.  Bezwaard  met  drie  caroliguldens  en zes  stuivers
grondpacht met  het  recht  van vrij  voetpad naar de buren.  De acte werd
gepasseerd op 1 maart 1781 en door Pijtter Jans Leij  en Beitske Jurjens
bekrachtigd met een kruisje als merkteken.
Getuigenis voor het Hof van Friesland. Het dossier 970-10 van het Hof van
Friesland is een volstrekt onoverzichtelijk dossier waarbij vele burgers uit
het  gebied  rond  Veenwouden  en  uit  Leeuwarden  verklaringen  over  en
tegen elkaar afleggen, waar geen touw aan vast te knopen is. Onder no. 5
vond ik een attestatie van Pieter Jans Leij en Beitske Jurjens, echtelieden te
Veenwouden.  Zij  verklaarden  dat  Martinus  Folkerts,  dorpsrechter  van
Veenwouden  in  juni  1768  in  opdracht  van  Jurjen  Pieters  van
Veenwoudsterwal,  kwam  vragen  een  bijbel  met  zilveren  haken  en  een  
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zilveren lepel mee te geven. Zij wilden dat alleen doen als Jurjen Pieters
hun vordering wegens slaapgeld zou betalen. De boodschapper ging met dit
bericht terug naar Jurjen Pieters, die zich in de herberg van Veenwouden
bevond. Jurjen Pieters stuurde hem met een exploot terug. Martinus ging
echter langs bij Harmen Jans in de buren van Veenwouden en bleef daar zo
lang plakken dat hij niet meer toekwam aan het afgeven van het exploot.
Jurjen Pijters was boerenarbeider op Veenwoudsterwal en op 13 juni 1771
36 jaar. Hij gold vanwege zijn slechte gedrag (betrapt op diefstal) niet als
een betrouwbare getuige. Beitske Jurjens, in ‘t 63e jaar, vrouw van Pijter
Jans  Leij,  praamschuiver  in  Veenwouden  en  haar  man,  in  ‘t  62e  jaar,
handhaafden  op  16  juni  1773  voor  de  rechter  hun  eerder  afgelegde
verklaring. 

II. JAN PIJTTERS LEIJ EN FOKJEN JACOBS
Jan Pijtters Leij werd in 1742 geboren als zoon van Pijtter Leij en Beitske
Jurjens.  Hij  trouwde  op  7  november  1765  in  Veenwouden  met  Fokjen
Jacobs. Zij  kregen onder meer  een dochter Antje,  die later trouwde met
Meindert Gerrits. (Zie verder in dit verhaal.)
Koop  van  een  huis. Een  huis  met  tuin  in  Veenwouden  werd  op  30
december 1782 gekocht van Antje Claases en van Folkert Willems en Claas
Harmens  als  curatoren  over  de  onmondige  kinderen  van  wijlen  Claas
Beens.  De  prijs  was  150  goud  guldens  te  betalen  in  twee  termijnen  in
zilveren  klinkende  munten.  De  ligging:  ten  oosten  Hendrik  Coop,  ten
zuiden de weg, ten westen Tjerk Geerts en ten noorden Claas Harmens. 
Koop van een schip. Op 22  oktober  1789 kocht  het  echtpaar  een nieuw
kofschip van 43 voet lang en 9 ½ voet breed van scheepstimmerman Albert
Jans uit Veenwouden. Het schip kostte 500 caroliguldens, die in termijnen
werd betaald. Als eerste aanbetaling gold de overgedragen bollepraam van
de debiteur voor 150 caroliguldens.(DAN N 18 1787-1794) 
Getuigenis  voor  het  Hof  van  Friesland. Op  22  april  1790  legde  Fokjen
Jacobs,  vrouw van Jan Leij,  wonende te Veenwouden,  een verklaring af
voor het Hof van Friesland. Op 6 mei 1790 was zij 52 jaar oud. Begin maart
van dat jaar kwam Maaijke Hendriks, vrouw van Wopke Ruurds, en zuster
van Willem Hendriks en tante van Hendrik Willems, de gevangene, langs
bij de getuige. Zij vond dat de kinderen van Willem Hendriks gedurende
zijn  gevangenschap  wel  door  het  dorp  Veenwouden  konden  worden
gealimenteerd.  Antje  Willems,  dochter van Willem Hendriks,  destijds  in
het 18e jaar, wilde niet door het dorp worden onderhouden. Geconcludeerd
werd dat zoon Hendrik Willems, oudere broer van Antje, ouder moest zijn
dan 18 jaar.  (Dat was waarschijnlijk  van belang om de strafmaat vast te
stellen.) Zij waren kinderen van Willem Hendriks en Grietje Nuttes. Willem
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Hendriks,  geboren  omstreeks  1750  was  schipper  in  Veenwouden,  later
woonde hij in Leek. In december 1789 stal hij samen met zijn zoon Hendrik
visfuiken  en  pleegde  inbraken.  Hij  werd  veroordeeld  tot  geseling  en
brandmerken,  tien  jaar  tuchthuis  en  eeuwige  verbanning  uit  Friesland.
Zoon Hendrik kreeg dezelfde straf. (Bijlagen criminele sententies Hof van
Friesland 314 en 315 26-2-1791.)

III. EVERT CLASES EN ELSKE JACOBS
Evert  Clases  werd  omstreeks  1696  geboren  en  was  mr.  smid  in
Veenwouden.  Op  19  mei  1724  was  ene  Claas  Everts,  mr.  grofsmid  in
Veenwouden,  curator  van  de  weeskinderen  van  Sybe  Joostes  en  Frouk
Everts.  De naam en het  beroep maken het  waar-schijnlijk  dat Evert  een
zoon was van Claas Everts. Dertig jaar eerder, op 12 februari 1694 werden
curatoren  aangewezen  voor  de  weeskinderen  van  Evert  Minnes.  Claas
Everts  was  toen 21 jaar  en hij  had een jongere  zus Frouk Everts.  Evert
Clases werd naar zijn grootvader Evert Minnes genoemd. (Bron: Dan G1,
blz. 53 e.a.)   
Evert  trouwde op 30 mei 1723 in Akkerwoude-Murmerwoude met de 16
jarige  Elske  Jacobs.  Elske  zag  het  levenslicht  op  12  september  1706  in
Murmerwoude als dochter van Jacob Gerryts. Bij haar huwelijk kwam zij
van het tolhuis halverwege Veenwouden. 
Op 17 juni 1742 kregen zij te Veenwouden een zoon Gerrit Everts, die later
in dit verhaal aan bod komt.
Getuigenissen  voor  het  Hof van Friesland. Evert  Clases,  43  jaar,  gaf  als
getuige op 25 november 1739 in een rechtszaak tegen Trijntje Wijbes aan
dat  hij  enkele  jaren  eerder  een  stuk  gereedschap  (een  grijpe)  voor  zijn
zwager Jan Clases te Bergum had gemaakt en dat hij daarna hetzelfde had
gedaan  voor  Pijtter  Jan  Joukes  en  Auke  Jochums.  Hij  kon  het  stuk
gereedschap waar het om ging wel als door hem gemaakt herkennen, maar
niet  vaststellen,  aan  wie  het  bewijsstuk  was  geleverd.  Trijntje  werd
vrijgesproken  van  de  beschuldiging  van  overspel  (Dossier  Hof  van
Friesland nr. 106).  
Evert getuigde verder in september 1743 bij een zaak tegen Jan Jacobs uit
de Valom. Hij  was toen 47 jaar.  De boerenknecht Jan Jacobs reed op 17
juni 1743 op een paard van de veemarkt in Oostermeer terug naar huis in
de Valom toen Gijse Baukes uit Dokkum hem met een sjees voorbij wilde.
Hij werd in het nauw gebracht door het hem langs de slootkant opjagende
gezelschap. De weg was breed genoeg om gewoon te passeren. De officiële
lezing  luidde  dat  hij  de  achter-opkomers  niet  wilde  laten  passeren.
Uiteindelijk belandde Jan Jacobs met een aanvaller in de sloot. Om zich
zelf te redden moest Jan Jacobs zijn mes trekken. Aangezien hij daarmee 
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had gestoken kreeg hij veertien dagen op water en brood. Deze rechtszaak
geeft een bredere kijk op wat zich in de omgeving afspeelde. Veel personen
waren op weg naar huis vanaf de druk bezochte Oostermeerder veemarkt,
die twee keer per jaar werd gehouden.
Vanwege deze omstandigheden geef ik het verhaal van meerdere getuigen
weer.      
Getuigenissen:
1. Jacob Jans, huisman te Damwoude, 54 jaar oud en zijn zoon Jan

Jacobs, 26 jaar, uit Wouterswoude, waren op 17 juni 1743 samen op de
terugweg van de Oostermeerder markt naar huis. Bij het begin van de
Valomster tolweg werden zij door Gijse Baukes, Claas Ulbes en Ritske
Jacobs, ieder op een sjees, werd ingehaald. Nadat zij zonder de minste
ruzie  of  twist  met  elkaar  gesproken  hadden en van enig  kwaad geen
sprake  was,  schoot  het  paard  van  Jan  Jacobs  plotseling  langs  de
slootkant  vooruit.  Hij  werd  door  het  gezelschap  langs  de  sloot
nagejaagd, terwijl de weg breed genoeg was om te passeren. Het leek of
ze hem de sloot in wilden drijven.  Nadat iedereen van zijn  sjees  was
gestapt ontstond er een handgemeen, waarbij er twee in de sloot vielen.
Van verre zagen zij dat Gijse Baukes met de zweep bewegingen maakte
alsof  hij  één  van  de  personen  in  de  sloot  sloeg  of  wilde  slaan.  De
gevangene was destijds beschonken. Niet duidelijk was of Gijse Baukes
nuchter was. Door een bocht in de weg hebben de getuigen niet alles
kunnen zien. De gevangene, die door drie belagers  werd aangevallen,
nam een mes in de hand had om zich te verdedigen. Alleen Claas Ulbes
hield aan. Zij vielen op de grond en raakten te water. Degenen die op de
wal  stonden sloegen er met de zweep op los.  Uiteindelijk  werd Claas
Ulbes, enigszins bebloed, door zijn makkers uit de sloot getrokken. De
gevangene klom zelf uit de sloot met zijn mes in de hand.

2. Hessel Ringers, 22 jaar, woonachtig in de Valom onder Damwoude
en  zijn  knecht  Gerrijt  Sijbrens,  23  jaar,  ook  op  de  terugweg  van  de
Oostermeerder  markt,  legden  een  vergelijkbare  getuigenis  af.  Het
voorval  deed  zich  voor  op  de  weg  tussen  de  Valomsterbrug  en  de
Kollumerzwager  dwarsweg.  Hessel  Ringers  bracht  het  paard  van  de
gevangene naar het land. Claas Ulbes reinigde in een nabijgelegen huis
de wond met wat brandewijn.  Zeer nat en modderig is de gevangene
naar  zijn  boer  Douwe Johannes  gegaan.  Gijse  Baukes  heeft  diezelfde
avond in de Valom woedend geroepen dat hij de gevangene dood zou
hebben  geslagen.  Gijse  Baukes  bleek  iemand  die  overal  naar  de
veemarkten ging en daar de baas trachtte te spelen. Een ruziemaker, die
met zijn gezelschap met veel rumoer en bravoer voorbij reed en trachtte
in te halen op plaatsen waar dat niet kon
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3. Riense Deddes, 69 jaar, uit de Valom verklaarde dat hij thuis voor het
venster zittende zag wat er op de Valomsterweg, iets ten zuiden van de
brug gebeurde.
Jacob Zakes, 23 jaar, boerenknecht bij Eelke Ruirds in de Valom, zag op
de terugweg van de Oostermeerder markt wat er gebeurde op de weg
tussen  de  Valomsterbrug  en  de  Kollumerzwager  dwarsweg.  Hij  heeft
niet gezien dat de gevangene voor Gijse Baukes heen en weer op de weg
reed om hem de doorgang te beletten en evenmin dat deze een zweep of
twijg in de hand had om die doorgang te beletten. Wel heeft hij gezien
dat de gevangene met de rug naar de sloot staande door Claas Ulbes
werd aangevallen en samen met hem al worstelend in de sloot belandde.
Gijse  Baukes,  sloeg,  staande  op  de  weg,  er  lustig  op  los  naar  de
gevangene met het dik eind van de zweep.Hij verklaarde hetzelfde over
het gedrag van Gijse Baukes als Gerrijt Sijbrens wist te melden.

4. Douwe  Johannes,  54  jaar,  boer  in  de  Valom,  trof  bij  zijn
thuiskomst van de Oostermeerder markt daar Johannes Pyters, Lieuwe
Sybes, Thijs Jans en Gijse Baukes aan. Nadat hij vernomen had wat er
was gebeurd met zijn knecht, die hij vooruit gezonden had, verzochten
zij om een broek en een paar kousen voor Claas Ulbes. Daar werd voor
gezorgd.  Johannes  Pyters  vroeg  verder  of  hij  meeging  naar  het
Valomster Tolhuis om te zien hoe zijn knecht Claas Ulbes had gesneden.
Daar hoorde hij Gerke Hendriks van Murmerwoude tegen Gijse Baukes
zeggen dat hij niet netjes had gehandeld door met de zweep te slaan.
Met veel drift en toorn antwoordde deze: “Als ik de kans had gehad dan
had ik hem wel dood kunnen slaan”. Gijse Baukes komt regelmatig op
de  boerenmarkten.  De  gevangene  was  twee  jaar  boerenknecht  bij
Willem Tjebbes, over de 60, boer in Damwoude, en sinds een jaar bij
hem. In die tijd heeft hij zich zo getrouw, eerlijk en vreedzaam gedragen
als men zich maar kan wensen. Het boerenwerk deed hij uitstekend. Hij
stond alom bekend als een eerlijke knecht die nooit betrapt is op het af
lopen van herbergen of zich te bedrinken dan wel ruzie te zoeken. Nu en
dan is  hij  op zondag bij  het  jongvolk zoals  dat gebruikelijk  is  bij  het
boerenvolk.  Dit  positieve  beeld  werd  in  een  aparte  verklaring  door
Willem Tjebbes bevestigd.

5. Martjen  Foekes,  47  jaar,  vrouw van  Douwe Johannes  en Betske
Dirk, ook 47 jaar, vrouw van Harmen Jans, wonend in de Valom en op
bezoek bij Martjen Foekes bevestigden ook het verhaal over het karakter
van de knecht en meldden verder nog dat hij pijn aan zijn hoofd had van
de slagen met  de zweep.  Hij  zat  onder de  modder en moest  grondig
worden gereinigd. 

6. Jacob Sijtses, 55 jaar, boer in de Valom onder Murmerwoude met
zijn 
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zonen Sijtse Jacobs, 32 jaar, en Joeke Jacobs, 23 jaar, waren samen met
paard  en  wagen  op  de  terugweg  van  de  Oostermeerder  markt.  Zij
kwamen aan toen de gevangene met zijn mes zojuist uit de sloot was
gekomen. Deze meldde hun dat hij door drie mannen werd aangevallen.
Hij was tot twee maal toe zodanig onder water gehouden, dat hij voor
zijn leven vreesde. Als hij zijn mes niet had getrokken zou hij kapot zijn
gegaan. De schede van zijn mes was hij kwijt geraakt. De gevangene is
met hen meegereden tot over de brug van het Valomster Tolhuis. Daar
kwam Gijse Baukes weer aan. Die riep tot tweemaal toe; “Wij zullen je
wel krijgen” of woorden van die strekking. De gevangene kwam van de
wagen en ging op Gijse Baukes af. Er stonden veel mensen en wagens.
Niet  gezien werd of Gijse Baukes  op de vlucht werd gejaagd of  Claas
Ulbes  werd  bedreigd.  Gijse  Baukes  was  op  de  weg  van  Oostermeer
tweemaal  in  vliegende  vaart  voorbij  gekomen,  dravende  zo  hard
mogelijk. 

7. De weduwe Antje Hendrik, 60 jaar, uit de Valom, die vlak bij het
Valomster Tolhuis en brug woonde,  wist  te melden dat  Gijse Baukes,
Ritske Jacobs en Claas Ulbes op zoek waren naar een dikke stok om de
gevangene dood te slaan. Deze woorden ving zij op van Gijse Baukes.

8. Johannes Beerns, 34 jaar, en zijn vrouw Hendrikje Jans, 29 jaar,
wonend in  de  Valom op het  Tolhuis,  verkochten  daar drank voor  de
komende en gaande man. 

9. Evert Clases, 47 jaar, mr. smid in Veenwouden ging op 17 juni 1743
samen met Zeth Hendriks, 36 jaar, mr. kuiper in Veenwouden vanaf de
Valom op pad en vonden langs de Valomster weg in de sloot de schede
van het mes van Jan Jacobs. Evert Clases gaf aan dat hij de gevangene
een jaar kende omdat hij de paarden bij hem liet beslaan en hij ook wel
bij hem thuis kwam. Hij vond hem een trouwhartige knecht waar niets
op aan te merken viel.  

10. Lieuwe Johannes, 27 jaar, boer in Murmerwoude, herinnerde zich
een  incident  met  Jan  Jans,  Cornelis  Andries,  Jelle  Freerx  en  Gijse
Baukes, die ieder op een paard van de Kollumer markt in Driesum bij de
herberg  aankwamen.  Jan  Jans  nodigde  Lieuwe,  die  toevallig
langskwam, uit een drankje te komen drinken. Gijse Baukes wilde dat
Lieuwe daarna een rondje zou geven. Hij  weigerde en daar was Gijse
boos  over.  Laatstgenoemde  wilde  ook  toen  zijn  opponent  de  sloot
indrijven. Lieuwe liet heel veel kwade woorden onbeantwoord en hield
zijn paard zodanig in dat er verder niets gebeurde. Jan Jans, ouder dan
40 jaar, kaaskoper in Dokkum, gaf zijn versie van dit verhaal, waarin de
escalatie met Gijse Baukes ontbrak.
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11. Hendrik Johannes, over de 40, wonende te Dokkum, schetste een
confrontatie  met  Gijse  Baukes.  Deze trok enkele  jaren  eerder  op een
ochtend  bij  een  discussie  zonder  een  echte  aanleiding  zijn  mes  en
verwondde de getuige. Hij heeft daarna Gijse Baukes altijd gemeden.

12. Johannes  Popkes,  32  jaar,  en  zijn  broer  Jacob Popkes,  33  jaar,
beide uit Wouterswoude, verhaalden dat Focke Meijnderts enkele jaren
daarvoor  in  nood  op  het  tweede  tolhuis  tussen  Dokkum  en  Kollum
aankwam, omdat Gijse Baukes uit Dokkum hem met een ontbloot mes
achterna  zat.  Focke  was  inmiddels  overleden.  Dit  verhaal  werd
bevestigd door Hendrk Eintes, 28 jaar, soldaat in de Compagnie van de
kapitein Ds van Burmania.  

Gijse  Baukes  was  volgens  het  quotisatiekohier  van  1749  herbergier  en
paardenhandelaar te Dokkum. Evert Clases vond ik niet terug in het kohier.
Zeer waarschijnlijk was hij voordien overleden. 

III. GERK PIJTERS EN AALTJE MEINDERTS
Het doopsgezinde echtpaar Gerk Pijters en Aaltje Meinderts was op 7 juni
1722 in Hardegarijp getrouwd en woonde in Veenwouden.
Schulden. Gerk werd als koopman en veenbaas vermeld in een acte van 25
januari 1743 waarbij een schuld aan Johannes Jenties te Leeuwarden van
489 caroliguldens voor geleverde winkelwaren in een lening werd omgezet.
De  rente  bedroeg  4  %  en  de  looptijd  één  jaar.  Naast  de  geleverde
winkelwaren, golden alle goederen van het echtpaar, meubilair en huisraad
als  onderpand.  (DAN  N  12  1730-1745  fol.  299).  Ook  twee  jaar  eerder
hadden zij geld geleend tegen dezelfde condities. En wel op 9 januari 1741,
100 caroliguldens van Wijtze Oenses, veenbaas te Hardegarijp. Deze lening
liep  kennelijk  langer  door.  Hij  werd  geregistreerd  op 22 maart  1746 na
collatie met de principale obligatie.(DAN N13 1745-1762, fol. 9). 
Gezinssamenstelling. In het quotisatiekohier van 1749 werd Gerk Pijtters te
Veenwouden te boek gesteld als een koeienmelker van gering vermogen. In
het  gezin  waren twee kinderen boven de twaalf  jaar en een jonger  kind
aanwezig. Het jongste kind was Sjoerdje Gerks die toen 9 jaar was. Zij komt
hierna nog aan bod. Een oudere broer heette Pijtter. 
Gerk Pijtters is overleden vóór 28 februari 1760. Sjoerdje woonde volgens
haar verklaring toen bij haar moeder op Veenwoudsterwal.
(slot volgt)
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GENEALOGIE VAN MARTEN JACOBS

M. Elsenga

-- I --

Marten Jacobs trouwde in 1735 met Matsen Sijbes.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob  Martens  Elzenga,  geboren  op  zondag  31  augustus  1738  in
Lioessens.  Jacob  Martens  is  gedoopt  in  Lioessens.  Jacob  Martens  is
overleden in 1806 in Lioessens, 67 jaar oud. »II

-- II --

Jacob  Martens  Elzenga,  geboren  op  zondag  31  augustus  1738  in
Lioessens.  Jacob  Martens  is  gedoopt  in  Lioessens.  Jacob  Martens  is
overleden in 1806 in Lioessens, 67 jaar oud.
Jacob Martens kreeg een relatie met Neeltje Dirks, geboren in 1743 in Nes.
Neeltje Dirks is overleden op donderdag 18 april 1822 in Lioessens, 79 jaar
oud.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Jacobs Elzenga, geboren op zondag 25 april 1762 in Lioessens.
Grietje Jacobs is gedoopt in Lioessens.
2. Marten  Jacobs  Elzenga,  geboren  op  zondag  26  februari  1764  in
Lioessens.  Marten  Jacobs  is  gedoopt  in  Lioessens.  Marten  Jacobs  is
overleden op maandag 21 september 1835 in Paesens, 71 jaar oud. »IIIa.
3. Gerrit Jac. Elzenga, geboren op zondag 31 augustus 1766 in Lioessens.
Gerrit Jac. is overleden op oudjaarsdag zaterdag 31 december 1859, 93 jaar
oud.
4. Grietje  Jac.  Elzenga,  geboren  op  zondag  11  september  1768  in
Lioessens.
5. Fetse Jac. Elzenga, geboren op zondag 20 oktober 1771 in Lioessens.
Fetse Jac. is overleden op woensdag 5 juli 1854, 82 jaar oud. »IIIb.
6. Grietje  Jac.  Elzenga,  geboren  op  zaterdag  11  december  1773  in
Lioessens. Grietje Jac. is gedoopt op zondag 9 januari 1774 in Lioessens.
Grietje Jac. is overleden op donderdag 31 augustus 1826 in Lioessens, 52
jaar oud. »IIIc.
7. Popke Jac. Elzenga, geboren op zondag 25 augustus 1776 in Lioessens.
Popke  Jac.  is  gedoopt  op  zondag  22  september  1776  in  Lioessens.  
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Popke Jac. is overleden op donderdag 22 september 1831 in Lioessens, 55
jaar oud. »IIId.
8. Tjetske  Jac.  v  Elzenga,  geboren  op  zondag  24  december  1780  in
Lioessens. Tjetske Jac. is gedoopt op zondag 7 januari 1781 in Lioessens.
Tjetske Jac. is overleden op donderdag 27 mei 1841 in Lioessens, 60 jaar
oud. »IIIe.
9. Jacob  Jac.  Vos  (Elzenga),  geboren  op  vrijdag  8  augustus  1783  in
Lioessens. »IIIf.
10. Martzen  Jac.  Elzenga,  geboren  op  zaterdag  25  februari  1786  in
Lioessens. Martzen Jac. is overleden op donderdag 8 juni 1843 in Morra,
57 jaar oud. »IIIg.

-- III-a --
Marten  Jacobs  Elzenga,  geboren  op  zondag  26  februari  1764  in
Lioessens.  Marten  Jacobs  is  gedoopt  in  Lioessens.  Marten  Jacobs  is
overleden op maandag 21 september 1835 in Paesens, 71 jaar oud. Marten
Jacobs kreeg een relatie met Antje Berkes, geboren in 1766 in Metslawier.
Antje is overleden op donderdag, 19 april 1832 in Paesens, 66 jaar oud.
Andere kinderen (niet uit bovenstaande relatie):
1. Gepke Marten Elzenga, geboren op vrijdag 8 mei 1789 in Lioessens.
2. Jakob Marten Elzenga, geboren op zondag 11 juli  1790 in Lioessens.
»IVa1.
3. Heerke  Marten  Elzenga,  geboren  op  zondag  16  december  1792  in
Lioessens.
4. Heerke  Martens  Elzenga,  geboren  op  zondag  18  oktober  1795  in
Koll.zwaag. Heerke Martens is overleden op vrijdag 8 september 1876 in
Paesens, 80 jaar oud. »IVa2
5. Eeltje  Marten  Elzenga,  geboren  op  dinsdag  15  januari  1799  in
Lioessens.  Eeltje  Marten  is  overleden op  donderdag 9  augustus 1821  in
Paesens, 22 jaar oud.
6. Gepke  Marten Elzenga,  geboren  op vrijdag  20  juli  1804 in  Paesens.
Gepke  Marten  is  gedoopt  op  woensdag  14  juli  1819  in  Paesens.  Gepke
Marten is overleden op donderdag 15 juli 1819 in Paesens, 14 jaar oud.
7. Marten  Marten  Elzenga,  geboren  op  vrijdag  12  augustus  1808  in
Paesens.
8. Gerrit  Marten  Elzenga,  geboren  op  zondag  10  december  1809  in
Paesens. Gerrit Marten is overleden op donderdag 29 december 1859, 50
jaar oud. »IVa3.

-- III-b --
Fetse Jac. Elzenga,  geboren op zondag 20 oktober 1771 in Lioessens.  
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Fetse Jac. is overleden op woensdag 5 juli 1854, 82 jaar oud. Fetse Jac.:
(1) trouwde in Od met Bauwkje Bendriks.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op zaterdag 23 juli 1825 in Od met Lieuwke Popke
v.d.  Veen,  geboren  in  Kollumerzwaag.  Lieuwke  Popke  is  overleden  op
maandag 16 november 1840 in Nijkerk.
(3) trouwde, 69 jaar oud, op vrijdag 9 juli 1841 in Od met Trijntje Albert de
Vries, 36 jaar oud, geboren in 1805 in Nes.
Kinderen van Fetse Jac. Elzenga en Bauwkje Hendriks:
1. Jacob Fetse Elzenga, geboren op dinsdag 24 maart 1795 in Lioessens.
Jacob Fetse is overleden op donderdag 28 april 1881, 86 jaar oud.»IVb1.
2. Grietje  Fetse Elzenga, geboren in 1798 in Lioessens.  Grietje  Fetse is
overleden op Pinksterzondag 1 juni 1879, 81 jaar oud.»IVb2.
3. Neeltje  Fetse  Elzenga,  geboren  in  1800  in  Nijkerk.  Neeltje  Fetse  is
overleden op woensdag 10 juni 1840, 40 jaar oud.»IVb3.
4. Baukjen Fetse Elzenga, geboren in 1802 in Nijkerk.»IVb4.
5. Hendrik  Fetse  Elzenga,  geboren  op  woensdag  22  februari  1804  in
Nijkerk.  Hendrik  Fetse  is  overleden  op  dinsdag  16  december  1834  in
Lioessens, 30 jaar oud.»IVb5.
6. Tjetsche Fetze Elzenga, geboren in 1808. Tjetsche Fetze is overleden op
dinsdag 11 februari 1812 in Lioessens, 4 jaar oud.
7. Fetse Fetse Elzenga, geboren op zondag 2 januari 1814 in O.D.. Fetse
Fetse is overleden op donderdag 13 januari 1814 in O.D., 0 jaar oud.
8. Albert  Fetse  Elzenga,  geboren  op  Pinksterzondag  15  mei  1842  in
Nijkerk.  Albert  Fetse  is  overleden  op  maandag  3  juli  1905,  63  jaar
oud.»IVb6.
Ander kind (niet uit één van bovenstaande relaties):
9. Baukje Fetzes Elzenga, geboren in 1802. Baukje Fetzes is overleden op
Hemelvaart donderdag 13 mei 1858, 56 jaar oud.»IVb7.

-- III-c --
Grietje  Jac.  Elzenga,  geboren  op  zaterdag  11  december  1773  in
Lioessens. Grietje Jac. is gedoopt op zondag 9 januari 1774 in Lioessens.
Grietje Jac. is overleden op donderdag 31 augustus 1826 in Lioessens, 52
jaar oud. Grietje Jac.:
(1) kreeg een relatie met Pieter Corn. Dijkstra.
(2) kreeg een relatie met Ids Jans Valomstra.
Kinderen van Grietje Jac. Elzenga en Pieter Corn. Dijkstra:
1. Gerrit P. Dijkstra, geboren op dinsdag 3 september 1816 in Paesens.

-- III-d --
Popke Jac. Elzenga, geboren op zondag 25 augustus 1776 in Lioessens. 
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Popke Jac. is gedoopt op. zondag 22 september 1776 in Lioessens. Popke
Jac. is overleden op donderdag 22 september 1831 In Lioessens, 55 jaar
oud. Popke Jac.:
(1) trouwde in O.D. met Jantje Sjuks, geboren in 1769 in Lioessens. Jantje
is overleden op zaterdag 29 januari 1820 in Lioessens, 51 jaar oud.
(2) trouwde, 1776 jaar oud, omstreeks met Aatke D. v Bonia.

Kinderen van Popke Jac. m Elzenga en Jantje v Sjuks:
1. Fettje Popkes Elzenga, geboren in 1799 in Lioessens.»IVd1.
2. Neeltje Elzenga, geboren in 1801. Neeltje is overleden op maandag 31
januari 1820, 19 jaar oud.
3. Jacob Popke Elzenga, geboren  in  1805 in Lioessens.  Jacob Popke is
overleden op vrijdag 25 november 1870 in Lioessens, 65 jaar oud.»IVd2.
4. Trijntje Popke Elzenga, geboren in 1807 in Lioessens. Trijntje Popke is
overleden op donderdag 25 april 1844 in Niawier, 37 jaar oud.»IVd3.
5. Douwe Popkes Elzenga, geboren in 1822. Douwe Popkes is overleden
op zaterdag 26 juni 1841 in Lioessens, 19 jaar oud.
6. Neeltje Popkes Elzenga, geboren op vrijdag 21 mei 1824 in Lioessens.
Neeltje Popkes is overleden op donderdag 17 augustus 1905, 81 jaar oud.
7. Neeltje Elzenga, geboren op zaterdag 22 mei 1824 in Lioessens.
8. Sijntje Elzenga, geboren op donderdag 30 november 1826 in Lioessens.
Sijntje is overleden op maandag 8 januari 1827 in Lioessens, 0 jaar oud.
9. Stijntje  Popke  Elzenga,  geboren  op  maandag  21  januari  1828  in
Lioessens.

-- III-e --
Tjetske  Jac.  Elzenga,  geboren  op  zondag  24  december  1780  in
Lioessens. Tjetske Jac. is gedoopt op zondag 7 januari 1781 in Lioessens.
Tjetske Jac. is overleden op donderdag 27 mei 1841 in Lioessens, 60 jaar
oud. Tjetske Jac.:
(1) trouwde in O.D. met Piebe Jac. Haima.
(2)trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 4 november 1819 in O.D.  met Anne
R. Riemersma.

-- III-f --
Jacob  Jac.  Vos  (Elzenga),  geboren  op  vrijdag  8  augustus  1783  in
Lioessens. Jacob Jac:
(1) trouwde in O.D. met Hiltje Tjibbes.
(2) trouwde, 21 jaar, 9 september1804 in O.D. met Hiltje Jac. v Bakker.
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Kinderen van Jacob Jac. Vos (Elzenga) en Hiltje v Tjibbes:
1. Marten  Vos  (Elzenga),  geboren  op  zaterdag  19  augustus  1820  in
Lioessens. Marten is overleden op maandag 20 juni 1842 in Lioessens, 21
jaar oud.
2. Tjitske v Elzenga, geboren op zaterdag 17 augustus 1822 in Lioessens.

-- III-g --
Martzen  Jac.  Elzenga,  geboren  op  zaterdag  25  februari  1786  in
Lioessens. Martzen Jac. is overleden op donderdag 8 juni 1843 in Morra,
57 jaar oud. Martzen Jac. kreeg een relatie met Riekele Menz. Huizinga.
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje  R.  Huizinga,  geboren  in  1820.  Neeltje  R.  is  overleden  op
donderdag 8 juni 1843 in Morra, 23 jaar oud.

-- IV-a1 --
Jakob Marten Elzenga,  geboren op zondag 11  juli  1790 in Lioessens.
Jakob Marten trouwde, 24 jaar oud, op zondag 30 april 1815 in Nes met
Willemke Tj. Visser, 27 jaar oud, geboren op zondag 20 april 1788 in Nes.
Uit dit huwelijk:
1. Tjeerd  Jac.  Elzenga,  geboren  op  dinsdag  20  februari  1816  in  Nes.
Tjeerd Jac. is overleden op zondag 16 augustus 1885, 69 jaar oud.»Va1.

-- IV-a2 --
Heerke  Martens  Elzenga,  geboren  op  zondag  18  oktober  1795  in
Koll.zwaag. Heerke Martens is overleden op vrijdag 8 september 1876 in
Paesens, 80 jaar oud. Heerke Martens trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29
april 1820 in O.D. met Aaltje W. de Jong, 20 jaar oud, geboren op zaterdag
19 oktober 1799 in Morra. Aaltje W. is overleden op zaterdag 7 februari
1852 in Paesens, 52 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Wieger  Heerke  Elzenga,  geboren  in  22?  1821  in  Paesens.  Wieger
Heerke is overleden op maandag 17 juni 1839, 18 jaar oud.
2. Marren  Heerke  Elzenga,  geboren  op  zaterdag  16  augustus  1823  in
Paesens.
3. Eeltje  Heerke  m Elzenga,  geboren  op donderdag 2 februari  1826  in
Paesens.»Va2a.
4. Tjetske  Heerke  v  Elzenga,  geboren  op  donderdag  24  maart  1836 in
Paesens.»Va2b.

-- IV-a3 --
Gerrit  Marten  Elzenga,  geboren  op  zondag  10  december  1809  in  
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Paesens. Gerrit Marten is overleden op donderdag 29 december 1859, 50
jaar oud. Gerrit Marten trouwde, 19 jaar oud, op Hemelvaart donderdag 28
mei 1829 in O.D. met Freerkje J. Wiersma, 22 jaar oud, geboren op zondag
14 december 1806 in Metslawier.
Uit dit huwelijk:
1. Jilles Elzenga, geboren op zaterdag 22 mei 1830 in Paesens.
2. Marten Elzenga, geboren op donderdag 16 augustus 1832 in Paesens.
Marten is overleden op dinsdag 19 december 1882, 50 jaar oud.
3. Antje Elzenga, geboren op maandag 10 maart 1834 in Paesens. Antje is
overleden op vrijdag 17 maart 1916, 82 jaar oud.
4. Maaike Elzenga, geboren op donderdag 18 augustus 1836 in Paesens.
5. Sieuwke  Elzenga,  geboren  op  maandag  24  juni  1839  in  Paesens.
Sieuwke  is  overleden  op  woensdag  14  maart  1917  in  Nijkerk,  77  jaar
oud.»Va3a.
6. Jacob  Gerrits  Elzenga,  geboren  op  maandag  18  oktober  1841  in
Paesens.»Va3b.
7. Tjitske Elzenga, geboren op donderdag 27 februari 1845 in Paesens.

-- IV-b1 –
Jacob Fetse Elzenga, geboren op dinsdag 24 maart 1795 in Lioessens.
Jacob Fetse is overleden op donderdag 28 april  1881, 86 jaar oud. Jacob
Fetse:
(1) trouwde,  28 jaar oud,  op vrijdag 16 mei  1823 in  O.D.  met Baukjen
Hend.  Rebrog,  24  jaar  oud,  geboren  op  vrijdag  7  december  1798  in
Metslawier.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 21 juni 1828 in O.D. met Trijntje J.
Holdinga.
(3) trouwde, 55 jaar oud, op vrijdag 2 augustus 1850 in O.D. met Sijtske
Pijtters  Schreven, 50 jaar oud, geboren in 1800 in Driesum.
Kinderen van Jacob Fetse Elzenga en Baukjen Hend. Rebrog:
1. Pietje Elzenga, geboren op donderdag 5 mei 1825 in Lioessens. Pietje is
overleden op donderdag 5 april 1906 in Morra, 80 jaar oud.»Vb1a
2. Fetze m Elzenga, geboren op zaterdag 11 april 1835 in Lioessens.
3. Antje Elzenga, geboren op zaterdag 11 april 1835 in Lioessens. Antje is
overleden op vrijdag 23 januari 1863, 27 jaar oud.»Vb1b.

-- IV-b2 --
Grietje  Fetse Elzenga,  geboren  in  1798 in  Lioessens.  Grietje  Fetse  is
overleden  op  Pinksterzondag  1  juni  1879,  81  jaar  oud.  Grietje  Fetse
trouwde,  36 jaar oud, op donderdag 6 februari  1834 in O.D. met Sieger
Wes. Rozendaal, 25 jaar oud, geboren in 1809 in Oudwoude.
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-- IV-b3 --
Neeltje  Fetse  Elzenga,  geboren  in  1800  in  Nijkerk.  Neeltje  Fetse  is
overleden op woensdag 10 juni 1840, 40 jaar oud. Neeltje Fetse:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 21 december 1820 in O.D. met
Jan Minzes Kuiper, 53 jaar oud, geboren in 1767 in Morra.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 18 januari 1838 in O.D. met Sjoert
Sijv. Huizinga.

-- IV-b4 --
Baukjen  Fetse  Eizenga,  geboren  in  1802  in  Nijkerk.  Baukjen  Fetse
trouwde,  27  jaar  oud,  op  vrijdag  5  juni  1829  in  O.D.  met  Geeuwke  K.
Bosma, 24 jaar oud, geboren in 1805 in Augustinusga.

-- IV-b5 --
Hendrik  Fetse  Elzenga,  geboren  op  woensdag  22  februari  1804  in
Nijkerk.  Hendrik  Fetse  is  overleden  op  dinsdag  16  december  1834  in
Lioessens, 30 jaar oud. Hendrik Fetse trouwde, 24 jaar oud, op donderdag
22 mei 1828 in O.D. met Aafke Jans de Jong, 24 jaar oud, geboren in 1804
in Anjum.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Hendriks Elzenga, geboren in 1833 in Lioessens.»Vb5a.

-- IV-b6 --
Albert  Fetse  Elzenga,  geboren  op  Pinksterzondag  15  mei  1842  in
Nijkerk.  Albert  Fetse  is  overleden op maandag 3  juli  1905, 63 jaar  oud.
Albert Fetse trouwde, 21 jaar oud, op Pinkstermaandag 25 mei 1863 in O.D.
met Tjitske H. de Groot, 21 jaar oud, geboren in 1842 in Paesens.
Uit dit huwelijk:
1. Maaike Elzenga, geboren in 1866 in Paesens.»Vb6a.
2. Hendrika Elzenga, geboren op dinsdag 15 apri1 1884 in Paesens.

-- IV-b7 --
Baukje Fetzes Elzenga, geboren in 1802. Baukje Fetzes is overleden op
Hemelvaart donderdag 13 mei 1858, 56 jaar oud. Baukje Fetzes trouwde, 27
jaar  oud,  op  vrijdag  5  juni  1829  in  O.D.  met  Geeuwke  Klazes  Bosma,
geboren in Augustinusga.

-- IV-d1 --
Fettje  Popkes  Elzenga,  geboren  in  1799  in  Lioessens.  Fettje  Popkes
trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1821 in O.D. met Daniel Takes
Wiersma, 25 jaar oud, geboren in 1796 in Niawier.

178



-- IV-d2 --
Jacob Popke Elzenga,  geboren  in  1805  in  Lioessens.  Jacob Popke  is
overleden op vrijdag 25 november 1870 in Lioessens,  65 jaar oud. Jacob
Popke trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1835 in O.D. met Antje
Wiersma, 34 jaar oud, geboren in 1801 in Nijkerk.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje v Elzenga, geboren in september 1838 in Lioessens.

-- IV-d3 --
Trijntje Popke Elzenga, geboren in 1807 in Lioessens. Trijntje Popke is
overleden  op  donderdag  25 april  1844 in  Niawier,  37  jaar  oud.  Trijntje
Popke trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 25 maart 1843 in O.D. met Jan
Jongehans Bouter.

-- V-a1 --
Tjeerd Jac. Elzenga, geboren op dinsdag 20 februari 1816 in Nes. Tjeerd
Jac.  is  overleden op zondag  16  augustus  1885,  69 jaar  oud.  Tjeerd  Jac.
trouwde, 28 jaar oud, op maandag 20 mei 1844 in W.D. met Fietje Hend.
Adema, 24 jaar oud, geboren in 1820 in Paesens.
Uit dit huwelijk:
1. Willemke Elzenga, geboren op donderdag 6 februari 1845 in Paesens.
Willemke is overleden op dinsdag 22 juni 1875, 30 jaar oud.»VIa1a.
2. Hendrik Elzenga, geboren in oktober 1848 in Paesens.
3. Jacob Elzenga,  geboren op vrijdag 23 mei 1851 in Paesens.  Jacob is
overleden op dinsdag 2 november 1909 in Moddergat, 58 jaar oud.»VIa1b.

-- V-a2a --
Eeltje  Heerke  Elzenga,  geboren  op  donderdag  2  februari  1826  in
Paesens. Eelt je Heerke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 15 mei 1851 in
Metslawier met Dina D. Sijtsma, 25 jaar oud, geboren op vrijdag 10 juni
1825 in Nijkerk. Dina D. is overleden op donderdag 6 februari 1879 in Ee,
53 jaar oud. Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Eeltje Elzenga, geboren 1 maart 1852 in Nijkerk. Aaltje Eeltje is
overleden op vrijdag 10 december 1852 in Nijkerk, 0 jaar oud.
2. Aaltje Eeltje Elzenga, geboren 23 december 1853 in Nijkerk.»VIa2a.
3. Dieuwke Eeltje Elzenga, geboren 29 oktober 1856 in Nijkerk.»VIa2b.
4. Heerke  Eeltje  Elzenga,  geboren  op  maandag  10  oktober  1859  in
Metslawier.  Heerke  Eeltje  is  overleden  op  maandag  28  april  1919  in
Amsterdam,  59  jaar  oud.  Hij  is  begraven  in  mei  1919  in  Amsterdam,
Oosterbegraafplaats.»VIa2c.
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5. Durk Eeltje Elzenga, geboren 10 april  1863 in Nijkerk. Durk Eeltje is
overleden op donderdag 14 april 1927 in Amsterdam, 64 jaar oud.

-- V-a2b --
Tjetske  Heerke  v Elzenga,  geboren  op  donderdag  24 maart  1836 in
Paesens. Tjetske Heerke trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 26 april 1877
in O.D. met Tjipke Hendrik Adema, 50 jaar oud, geboren in juli 1826.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Adema, geboren op zaterdag 26 mei 1877 in Paesens.

-- V-a3a --
Sieuwke Elzenga, geboren op maandag 24 juni 1839 in Paesens. Sieuwke
is overleden op woensdag 14 maart 1917 in Nijkerk, 77 jaar oud. Sieuwke
kreeg een relatie met Enneus  Wieger Heerma,  geboren in 1822.  Enneus
Wieger is overleden op dinsdag 12 november 1907, 85 jaar oud. 

-- V-a3b --
Jacob  Gerrits  Elzenga,  geboren  op  maandag  18  oktober  1841  in
Paesens. Jacob Gerrits trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1870 in
O.D. met Doetje v.d.Meer,  25 jaar oud, geboren op zondag 24 november
1844 in Lioessens.

-- V-b1a --
Pietje Elzenga, geboren op donderdag 5 mei 1825 in Lioessens. Pietje is
overleden op donderdag 5 april 1906 in Morra, 80 jaar oud. Pietje trouwde,
25  jaar  oud,  op  dinsdag  21  mei  1850  in  O.D.  met  Lubbert  Siemens
Hoekstra, 25 jaar oud, geboren in 1825 in Anjum.

-- V b1b --
Antje Elzenga, geboren op zaterdag 11 april 1835 in Lioessens. Antje is
overleden op vrijdag 23 januari 1863, 27 jaar oud. Antje trouwde, 27 jaar
oud, op zaterdag 6 december 1862 in O.D., met Pieter Boeles de Vries, 26
jaar oud, geboren in 1836 in Ee.

-- V-b5a --
Antje Hendriks Elzenga, geboren in 1833 in Lioessens. Antje Hendriks
trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 20 juli 1861 in O.D. met Sijbe Simons
Katsma, 38 jaar oud, geboren in 1823 in Anjum.

-- V-b6a --
Maaike Elzenga, geboren in 1866 in Paesens. Maaike trouwde, 24 jaar  
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oud, op zaterdag 18 januari 1890 in O.D. met Lolke Bandstra, 26 jaar oud,
geboren in 1864 in Anjum.

-- VI-a1a --
Willemke Elzenga,  geboren op donderdag 6 februari  1845 in Paesens.
Willemke  is  overleden  op  dinsdag  22  juni  1875,  30  jaar  oud.  Willemke
trouwde,  28  jaar  oud,  op  donderdag  15  mei  1873  in  O.D.  met  Harmen
Douwes, 25 jaar oud, geboren in 1848 in Anjum.

-- VI-a1b --
Jacob  Elzenga,  geboren  op  vrijdag  23  mei  1851  in  Paesens.  Jacob  is
overleden op dinsdag 2 november 1909 in Moddergat, 58 jaar oud. Jacob
trouwde,  28  jaar  oud,  op  zaterdag  24  mei  1879  in  O.D.  met  Cath.
Wilhelmina Snijdood.

-- VI-a2a --
Aaltje Eeltje Elzenga, geboren op vrijdag 23 december 1853 in Nijkerk.
Aaltje Eeltje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1878 in O.D. met
Martinus B. v.d. Velde, 27 jaar oud, geboren op woensdag 14 augustus 1850
in Engwierum.

-- VI-a2b --
Dieuwke  Eeltje  Elzenga,  geboren  op  woensdag  29  oktober  1856  in
Nijkerk. Dieuwke Eelt je trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 17 april 1880 in
O.D. met Anne de Vries, 24 jaar oud, geboren op dinsdag 29 mei 1855 in
Metslawier.

-- VI-a2c --
Heerke  Eeltje  Elzenga,  geboren  op  maandag  10  oktober  1859  in
Metslawier.  Heerke  Eeltje  is  overleden  op  maandag  28  april  1919  in
Amsterdam,  59  jaar  oud.  Hij  is  begraven  in  mei  1919  in  Amsterdam,
Oosterbegraafplaats.  Heerke Eeltje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 20
mei  1882  in  Metslawier  met  Trijntje  Bofman,  23  jaar  oud,  geboren  op
zondag  17  oktober  1858  in  Ee.  Trijntje  is  overleden  op  woensdag  15
augustus 1923 in Amsterdam, 64 jaar oud. Zij is begraven in augustus 1923
in Amsterdam. Uit dit huwelijk:
1. Dina Elzenga, geboren op donderdag 10 april 1884 in Amsterdam. Dina
is overleden op donderdag 24 juli 1884 in Amsterdam, 0 jaar oud.
2. Dina Elzenga, geboren op donderdag 13 augustus 1885 in Amsterdam.
3. Jan Elzenga, geboren op woensdag 13 februari 1889 in Amsterdam. Jan
is overleden 17 juni 1969 in Amsterdam, 80 jaar oud.»VIIa2a.

181



-- VII-a2a
Jan Elzenga, geboren op woensdag 13 februari 1889 in Amsterdam. Jan is
overleden op dinsdag 17 juni 1969 in Amsterdam, 80 jaar oud. Jan kreeg
een relatie met Maria Beerings, geboren op Pinksterzondag 13 mei 1894 in
Leeuwarden. Maria is overleden op zaterdag 9 april 1977 in Amsterdam, 82
jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Elzenga.
2. Jaap Elzenga.
3. Marinus Elzenga, geboren 19 oktober 1930 in Amsterdam.»VIIIa2a.

-- VIII-a2a --
Marinus Elzenga,  geboren op zondag 19 oktober  1930 in Amsterdam.
Marinus trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 7 oktober 1954 in Termunten
met Wea van Tholen, 27 jaar oud, geboren op dinsdag 12 oktober 1926 in
Oterdum  als  kind  van  Pieter  van  Tholen  en  Lamchien  Kruger.  Wea  is
overleden op zaterdag 4 april 1992 in Groningen, 65 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Elzenga, geboren op zondag 26 juni 1955 in Groningen. »IXa2a.
2. Piet Elzenga, geboren op maandag 23 september 1957 in Groningen.

-- IX-a2a --
Jan Elzenga, geboren op zondag 26 juni 1955 in Groningen. Jan trouwde,
27 jaar oud, op vrijdag 1 oktober 1982 in Zwolle met Mathilde Bovenkerk,
28 jaar oud, geboren op zondag 8 augustus 1954 in Bredevoort.

VRAGEN 
Broer Veenstra < >
Wij  zoeken  gegevens  betreffende  familie  Sjoerd  Wybes/Wibes  Wiersma
(Wierdsma), geboren te Oudwoude. 4 februari 1759 trouwde Sjoerd Wybes
te  Dantumawoude  met  Trijntje  Gerbens,  afkomstig  van
Wouterswoude.Hun zoon Meindert Sjoerds Wiersma overleed 05-03-1839
in Dantumadeel. Hij was landbouwer.
Ik  ben  een  nazaat  van  deze  personen  en  wil  graag  gegevens  voor  mijn
genealogieverzameling.
H. Zweistra" < >
Tijdens  mijn  genealogische  speurtocht  naar  gegevens  m.b.t.  de  naam
"Zweistra" kwam ik ook ergens de naam "Zweitse" tegen. Weet u of hier een
relatie tussen bestaat? Mijn familie komt uit Franeker en deze naam kwam
ik in een namenlijst tegen op een van de friese genealogische sites.
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BESCHRIJVING VAN DE FOTO’S

Foto 1: NAM boring 1975
In september 1975 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (N.A.M.)
een proefboring gedaan naar gas in de buurt van Hantum. De boortoren,
zoals die op nevenstaande foto staat  afgebeeld,  werd hiervoor  opgericht.
Deze proefboring zou ± 2 maanden duren en zou tot een diepte gaan van
3.800  meter.  Helaas  heeft  deze  proefboring  niet  opgeleverd  wat
aanvankelijk werd verwacht. Het proefveld is nooit in exploitatie gebracht.
Voor de gemeenteraad van Westdongeradeel was deze proefboring destijds
aanleiding om één en ander eens van nabij te bekijken. Op deze foto staan
onder andere Daniël Bekker, wethouder, zijn echtgenote, mevr. A. Bekker-
Dijk, de raadsleden Durk Sijtsma en Pier Hiemstra en de heer Peters, de
toenmalige directeur gemeentewerken van Westdongeradeel. 
Nadat  de  proefboring  was  beëindigd  is  de  toren  afgebroken  en  het
landschap  weer  in  zijn  oorspronkelijke  staat  teruggebracht.  De  plek  is
thans nauwelijks terug te vinden. (DdJ)

Foto 2: Hoofdstraat Wierum
Een  karakteristiek  plaatje  van  de  Hoofdstraat  te  Wierum.  Een  echte
Hoofdstraat was het niet want de doorgaande weg was de Dijkstraat, langs
het kerkplein richting Nes.
Aan de Hoofdstraat zat evenwel een gedeelte van de middenstand, zoals de
melkboer, een timmerman en het al bekende "Joukjes winkeltje". Aan de
linkerkant naast het witte puntdak stond dit winkeltje enigszins van de weg
af, een klein tuintje met regenbak gaf de entree naar het winkeltje.
Bijna aan het eind van deze straat kon men linksaf de 'Achterstraat' in en
rechtsaf  ging  men  langs  de  lagere  school  naar  de  latere  nieuwbouw
woningen. Rechtdoor kwam men in de Pastoriestraat met aan het eind 'de
Hocht' - een binnenweg naar Nes enz. Links op de voorgrond staat de enige
straatverlichting die in deze straat aanwezig  was, maar het was ook nog
maar 1910. (ES)

Foto 3: Aalsumerpoort te Dokkum
Een foto van de Aalsumerpoort ca 1900, vlnr: kad. A1, 3, 5, 6, 7 en 8. 
A1: Het meest linkse pand is bij velen bekend als sigarenmagazijn Katsma,
later O.Terpstra. Het tweede pand is afgebroken en de vrijgekomen grond
kwam destijds onder het eerste perceel evenals het derde perceel.
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Van 1856 tot 1906 was hier een kroeg/logement gevestigd en hoewel  een
logementhouder uit Brantgum het in 1907 kocht werd het verbouwd tot huis
en erf met een stal. Jacob Rosier en Doede van Minnen worden eigenaar tot
1920, waarna Tjeerd de Vos het overneemt.
A3: In 1856 verkocht aan Harmen Hendriks Luurs, kastelein, evenals A1, dit
perceel werd logement en samengevoegd met A1 tot 510m2. Later werd door
splitsing de Amsterdam Bank eigenaar, die het in 1966 verkocht aan Zijlstra
en Wisman accountants.
A5: In 1832 eigenaar Fokke Klases Ozinga, timmerman, die het perceel in
1844 verkoopt aan de Gemeente Dokkum. Deze sloopt gelijk de stal en trekt
de ruimte bij het erf. In 1886 wordt het eigendom van Trijntje Pieters van der
Veen  -  de  wed.  van  H.W.Lijn.  In  1902  verkoopt  de  familie  het  aan  de
Afgescheiden Chr. Geref.  Kerk, later de geref  kerk.  Na enkele tussentijdse
verkopingen komt het in 1949 aan de diaconie van de geref. kerk, waarna P.
Koster het in 1950 koopt en er een handelsonderwijs-opleiding start.
A6: Enkele belangrijke personen die van dit perceel eigenaar zijn geweest
zijn: fam. Helder,  Dr.  A. van Kleffens, geneesheer,  de dames Liezenberg -
onderwijzeressen, kantoor van de Brandverzekering Maatschappij Dokkum
e.o., makelaarskantoor van L. Dijkma. 
A7: Voordat hier in 1961 de kapperszaak van Stormer gevestigd werd kennen
we een 11-tal eigenaren vanaf 1832. Het is altijd een pand van de midden-
stand geweest.  In  het  begin waren dat  de  koperslagersfamilie  Mathijs  en
daarna  diverse  winkeliers,  door  in  1941,  1958,  1961  en  1964  ingrijpende
verbouwingen veranderde het pand in de hedendaagse vorm.  
A8: Dit perceel kende in 1832 dezelfde eigenaren als het perceel A5 en A6.
In 1887 behoorde het perceel aan de Vereniging van Zusters der Liefde te
Sittard die het kochten van A.W.C.Jongerman en hem er lieten wonen tot
1893  en daarna komt het tot 1941 in eigendom aan de familie Toornstra. Het
perceel krijgt schijnbaar na 1941 een woonfunctie voor grossiers, want Tho
Bockholt, J. Buisman en C. Bosma zijn allen grossier van beroep. (ES)

Foto 4: De Legeweg te Dokkum
In âlde foto fan ’e Legewei.  Ik ha gjin idee wannear’t dizze naam is. Sels
skat ik yn dat er naam is yn’e fyftiger jierren fan’ e foarige ieu. De linker
stoepe fan dizze strjitte wie doe ús boartersplak. Wy wennen doe’t ik lyts
wie yn’e Naustrjitte wêr’t ús heit bakker wie. De strjitnamme jout al oan dat
dy  strjitte  net  sa  breed  wie  en foar  ús  as  bern  wie  dêr  gjin  plak  om te
boartsjen. Fan dêr dat wy nei de Legewei gienen om te boartsjen om’t dêr
brede stoepen  wienen.  Ik  hear  ús mem noch sizzen:  “Gean mar nei  de  
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Legewei, op ’e stoep bliuwe hear!” Sadwaande lizze dêr hiel wat foutstapkes
fan my en myn bruorren en susters. 
Op ’e hoeke fan ’e Naustrjitte mei de Legewei wenne doe earst de famylje
Roosenstein, letter Johan Stellema mei syn frou en bern. Efter dit hûs oan
’e Legewei kaam doe de Solex- en bromfytsmakkerij  fan Stellema mei de
benzinepompen. Dêr njonken wie wer in garaazje fan Stellema dy’t it meast
brûkt waard foar stalling fan auto’s.  Boppe dizze garaazje  wenne doe de
famylje Wytse de Jong. Hy wie sjefmonteur by Stellema. Mei Tsjibbe en
Jan Willem de Jong ha wy in protte boarte. Dan komme de twa wentsjes
dy’t eigendom binne fan ’e Minniste-tsjerke. Yn ‘e iene wenne Siemen Kok
en yn ‘e oare wenne de koster fan ’e tsjerke. Ien fan ’e kosters wie Dykstra.
Dy  koe  toverje.  As  wy  by  harren  yn  ’e  hûs  wienen  liet  er  fer-skillende
dingen ferdwine. Dat makke o sa ’n yndruk op ús as bern.
De minnistetsjerke is boud yn 1852. It is in sober mar stylfol gebou. As wy
dêr  froeger  ris  yn  tsjerke  kamen  rûkte  it  altyd  sa  frjemd  fûnen  wy.
Pipermunt en âlde klonje tink ik. 
Neist  de  minnistetsjerke  wenne  doe  de  direkteur  fan  it  suertsjefabryk
‘Fortuin’, de hear Schuilinga en syn famylje. Sy hienen 2 famkes dy’t wat
jonger wienen as ús. Wy boarten net sa faak mei harren. De wenning fan
Schuilinga is op ’e foto te sjen. Tusken dizze wenning en ’e drukkerij fan
Schaafsma & Brouwer wie de ynreed nei de fabryk.
Boppe de drukkerij wenne de âlde famylje Brouwer. Neist harren wie doe it
bûter- en tsiiswinkeltsje fan âlde Meile Hoekstra. Hy hie doaskes foar de
ruten  dy’t  as  ferpakking  foar  de  boerebûter  brûkt  waarden.  Op  dizze
ferpakking stie de pleats fan Idsardi út Betterwert. 
De winkel dy’t dan kaam wie de grientewinkel fan Frederik de Leeuw. Hy
wenne dêr mei syn frou en twa oanname bern, Alie en Johannes Lolkema.
Oan Frederik de Leeuw hienen wy wat nijs. As bern kaam it by my oer dat
hy wat in rûch man wie. As wy middeis nei it waarm iten nei skoalle rûnen
en wy kamen by  Frederik de  Leeuw lâns dan siet  er  faak  yn ’e  stoel  te
sliepen mei de fuotten op ’e tafel neist de itenspannen. Wy fûnen dat mar
raar en smoarch.
Dan komt it hûs mei de skeve gevel. Dêr wenne in âld frou dy’t wy juffrouw
Snitjer namen. As sy werklik sa hiet as dat it har skeldnamme wie, dat wit
ik  net  mear.  Njonken  har  wenne  Doederus  Kamminga,  de  âlde
boekdrukker en letter de man fan it Streekmuseum. It lêste hûs op ’e foto
waard bewenne troch de famylje Harm Poortman. Harry en Ykje wienen
hun bern. 
De  Legewei  (froeger  earst  Lageweg  letter  feroare  yn  Legeweg)  is  gâns
feroare. Op it plak wêr’t Frederik de Leeuw en juffrouw Snitjer wennen, hat
Stellema in nije garaazje boud. Dizze is ek al wer ôfbrutsen. As it nije diel 
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fan it gemeentehûs klear is sil  dit gat wer opfold wurde. Fermoedlik mei
wenningen. (DdeJ)

Foto 5a: 
Gerrit Martens Kampstra, timmerman te Ternaard, geboren 14 juli 1826 en
overleden op 9 december  1909 te Ternaard.  Hij  was gehuwd met Fettje
Jacobs Patroulje en later met Eelkje Martens de Haan (1824 - 1892).
Na het overlijden van Eelkje gaat hij eerst inwonen bij z'n zoon Dirk Anne,
gehuwd met Trijntje Wierds Veenstra en in november 1909 bij zoon Marten.
Marten was vrachtrijder te Dantumawoude en gehuwd met Trijntje Eelkes
Bijlstra. Gerrit (1826 - 1909) was een zoon van Marten Kampstra, geboren in
1800 te Emden Dtld. en Pietje Gerrits Hoekstra, geboren 1801 te Holwerd. 
Foto gemaakt ter gelegenheid van 80ste verjaardag in 1906. (ES)

Foto 5b: 
Lammert  Gerbens  Miedema  werd geboren te  Stiens  op 7  okt.  1830.  Hij
overleed te Aalsum op 20 juni 1879. Als weduwnaar van Antje Bosch (1827
-  1861)  huwde  hij  16  mei  1863  te  WD  met  Elisabeth  Pieters  Keegstra,
geboren 5 juni 1835 te Niawier. Hij was een zoon van Gerben Miedema en
Baukje Hiemstra te Stiens. Lammert komt op 14 mei 1877 van Foudgum
naar Aalsum, alwaar hij overlijdt in 1879. Hoewel z'n naam achter op de
foto staat en gezien de kwaliteit van de foto moet deze gemaakt zijn voor
1879,  hij  was  dan ca 45 jaar.  Mocht  er  iemand zijn  die  meer  of  andere
gegevens heeft omtrent deze foto dan horen wij dat graag. (ES)

Foto 6: 
Deze foto van het echtpaar Boonstra- Oosterbaan is voor 1900 genomen; een
uitzondering voor die tijd. Foto’s nemen was immers duur en het geld was
schaars. We zien hier Dirk Klases Boonstra die, geboren op 28 augustus 1824
te Sijbrandahuis, onwenning kijkt naar de fotograaf. De manier van kijken
zou je kunnen definiëren als "wat een wonder die techniek he". Naast hem
zien we Riemke Gerrits  Oosterbaan die,  geboren op 21 december  1829 te
Genum, het gelaten over zich laat komen. Ze waren gehuwd in 1856 te WD.
Waar en waarom deze foto is gemaakt laat ons raden.
Dit echtpaar kreeg 5 kinderen: Klaas Dirk 1857 Betterwird, Elisabeth 1859
Brantgum,  Tjitske  1863  Driesum,  Gerrit  1866  Driesum  en  Koene  1874
Betterwird. Deze Koene trouwde 22-2-1906 te Oostdongeradeel met Aaltje
Sloterdijk, geboren 1880 te Aalsum. Hun zoon Dirk (1906-1987) huwde met
Ike Machiela en werd op deze manier verwant aan de Seepma familie van
Ternaard. (ES)
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MOLEN IN DE HOLWERDER MIEDEN

P. de Haan (

In de Holwerder mieden staat ter hoogte van Brantgum een poldermolen.
Tientallen malen er langs gereden maar nooit geweten dat daar ook een
stukje familiegeschiedenis ligt.  De huidige molen is  in 1855 gebouwd en
volgens het kadaster op dezelfde plaats als de molen waarvan, naar later
bleek, Pieter de Haan de molenaar was. 
Het volgende stukje genealogie toont aan dat het de moeite waard kan zijn
om eens in waterschaparchieven te duiken.

Wat was er bekend:
Pieter Jans de Haan wordt in februari 1784 of 1785 in Holwerd geboren in
een  huis  van  de  gecombineerde  Mennonieten  gemeente  van  Holwerd/
Blija/Visbuurt. Zijn grootouders en overgrootouders waren tussen 1725 en
1795 pachters van een grote boerderij in de Holwerder mieden. Zij ouders
waren minder gelukkig. Nadat ze o.a. pachters waren in Hallum verarmden
ze.  Het  gezin  woonde  in  Ternaard  en  daarna  weer  in  Hallum  waar  de
kinderen in 1800 wees werden. 
In 1809 woont P.J. de Haan in Holwerd waar hij voor de belasting wordt
aangeslagen.
In 1811 vermelding in Franekeradeel in het ’Registres Civique’ als ‘Ouvrier’
d.w.z arbeider. Ook daar in hetzelfde jaar het huwelijk met Geertje Hellema
oorspronkelijk afkomstig uit Wanswerd.
Maar dan duikt hij weer in Holwerd op.
In de volkstelling van 1829 van Holwerd staat ‘watermolenaar’ als beroep
van voorvader Pieter Jans de Haan. Ook in de diverse jaargangen van de
‘Personele Omslag van den Dorpe Holwert’ komt hij voor als molenaar of
watermolenaar. 
Waarom ging hij weer naar Holwerd terug?
Vrijwel alles wat hierna komt, is ontleend aan gegevens uit het archief
van  het  Waterschap.  Een  archief  dat  vaak  overgeslagen  wordt.  Maar
dankzij  dit  archief  kon  het  volgende  stukje  genealogie  samengesteld
worden.
Wat was er namelijk gebeurd. In april van het jaar 1819 is officieel de Blija
en Holwerder Polder opgericht. Een klein waterschap dat voor een goede
waterhuishouding  van  de  polder  moet  zorgen.  Het  bestuur  oftewel  de
gecommitteerden van het nieuwe waterschap zijn van doel om:
Het  aannemen en redelijk  salieeren van eenen bekwamen  en kundigen
molenaar op eenen door de gecommitteerden te ontwerpen instructie 
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Zij  nemen  Pieter  Jans  de  Haan  aan.  Misschien  heeft  hij  zichzelf
aangeboden, mogelijk is hij gevraagd via zijn familieleden die in en rond de
polder wonen.  
In de zomer en het najaar worden de sloten gegraven en een watermolen
gebouwd.
Pieter  Jans  gaat  in  oktober  1819  in  de  kost  bij  Wijbren  Terpstra,  een
landbouwer die een boerderijtje pacht dat naast de nieuwe molen staat, in
1832 kadastraal bekend als Holwerd, sectie B, no 196 en 197. 
Achtentwintig en een halve week blijft hij daar. Terpstra ontvangt later als
vergoeding F 82,65 van de polderboekhouder. Deze betaling is op 31 mei
1820,  het  einde van het  polderboekjaar.  Het lijkt  niet  waarschijnlijk  dat
Pieter Jans in de periode dat hij in de kost is veel reisjes naar zijn vrouw en
zoon in Midlum heeft gemaakt. Artikel 7 van de molenaars voorschriften
verbieden het  de molenaar om buiten de molen te overnachten.  Hoewel
deze  voorschriften  pas  in  1828  opgemaakt  zijn,  moeten  er  al  eerder
gelijksoortige afspraken gemaakt zijn.  
Zoals in geheel Friesland vroeger gebruikelijk verhuisden de arbeiders in
mei.  Pieter  Jans  ontvangt  begin  mei  zijn  eerste  maalloon  dat  F  71,41
bedraagt  (ruim  F  100,-  per  jaar) en  krijgt  van  het  polderbestuur  een
woning toegewezen. Het is het huis van Wijbren Terpstra waar hij in de
kost  was  en  dit  betekent  meteen  dat  het  geen  nieuw  gebouwde
molenaarswoning is waar Pieter en zijn gezin hun intrek in nemen. 
Op 17 juni  kopen enkele  gecommitteerden  (bestuursleden) voor F 800,-
zekere  huizing,  hoving en  hornleger  staande en  gelegen  op  de  mieden
onder  Holwerd  met  no  220,  zoodanig  als  dezelve  door  Wijbren  Jans
Terpstra op den 12 mei l.l. als huurder is ontruimd. Tevens voor F 450,- op
afbraak  in  koop  te  hebben  aangenomen  zekere  schuur  staande  bij  de
huizing  door  Wijbren  Jans  Terpstra  op  den  12  mei  l.l.  als  huurder  is
ontruimd.   Dit  alles  werd  beklonken  en  bedronken  ten  huize  van  Jan
Dijkman kastelein te Holwerd. 
De  schuur  van  de  boerderij  moet  volgens  het  koopcontract  dwingend
worden afgebroken. Een reden voor zo’n dwingende afbraak zou kunnen
zijn dat de schuur de molen de wind zou ontnemen. Het zou ook kunnen
zijn dat de schuur te dicht bij  de molen stond en te brandgevaarlijk was
voor de molen. Een brandende molen is namelijk reddeloos verloren.  
Dat echtgenote Geertje inderdaad naar Holwerd komt wordt ruim negen
maanden later duidelijk door de geboorte van zoon Ieme in april 1821. In
het huis no 220 bij de molen zullen ze vijftien jaar wonen. 
Elf  april  1821  vragen  ze  bij  de  kerk  attestatie  (overschrijving) aan  van
Midlum naar Holwerd. Op kerkelijk terrein liggen de grenzen onwrikbaar
vast. Pieter en Geertje moeten vanaf de molen 4,5 km lopen naar de kerk 
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van Holwerd terwijl de kerken van Lichtaard of Brandgum maar 2 km ver
weg zijn. 
Aan het wonen bij een watermolen zijn nogal wat regels verbonden zoals te
lezen is in de molenaars instrukties. Ook het onderhoudswerk in de polder
zoals b.v.  het schoonhouden van de sloten hoort erbij.  Vrijwel  ieder jaar
rond  mei  en  rond  november  krijgen  Pieter  en  Geertje  betaald  ‘wegens
kostgeld aan de molenmaker.  Dit moet een dorstig man geweest zijn want
‘leveranties  van  drank’  of ‘geleverd  jenever  voor  den  molenmakers’
worden er vaak aan toegevoegd. De molenmaker kwam regelmatig voor het
onderhoud of voor de reparaties, de molenaar hoefde alleen maar te malen.
Voor  deze  reparaties  moet  ook materiaal  geleverd  worden  en dan komt
broer Jacob Jans de Haan die in Holwerd woont en koopman is met ‘teer’
of ‘een vragt hout’ geleverd per boot want de molen loosde, net als nu nog,
het  overtollige  water  in  de  vaart  van  Holwerd  waardoor  het
scheepvaartverkeer naar Holwerd ging. 
Meestal staat Pieter Jans bij de Personele omslag  (belasting) te boek als
molenaar,  soms als  landbouwer of  gardenier,  een keer  als  arbeider.  Dat
lijkt  vreemd  omdat  hij  de  vaste  molenaar  was.  Maar  het  is  niet  geheel
onlogisch. Naast het waterpeil moet de molenaar ook z’n inkomsten op peil
zien te houden en dat gebeurt o.a. door het houden van wat koeien. Naast
een stukje land dat bij  de molen hoort,  pacht Pieter Jans samen met G.
Kamstra 13 pdm (4,8ha) greidland (weiland) en samen met W. Olivier nog
eens 23 pdm (8,4 ha) greidland. 
Er  moet  iets  bijzonders  in  het  voorjaar  van  1825  bij  de  molen  zijn
voorgevallen want de gecommitteerde J.P. Havinga ont-vangt op 11 april F
3,66  ‘wegens lasten van opzegging gedaan aan Pieter Jans de Haan om
huizing te verlaten op den 12 mei’ Maar Pieter maalt rustig door en er is
geen schrijven waaruit blijkt waarom de gecommitterde kwam opzeggen en
waarom het niet door is gegaan.
Pas op 16 Mei 1835 volgt de laatste betaling van het maalloon. Ditmaal F
25,30 voor een kwart jaar terwijl het in de eerste jaren F 30,- was. Pieter
Jans is daarna molenaar af.

Hoewel  hij  al  in  1819  molenaar  is  geworden  en  de  hierna  vermelde
‘Instruckjen  voor  de  molenaar’  pas  in  1828  zijn  geschreven  zijn  deze
instrukties te belangrijk om niet te vermelden. Ze zijn opgesteld toen hij
molenaar  was  en  alle  ‘ervaringen’  tussen  molenaar  en  gecommitterden
zullen erin verwerkt zijn. 
Art. 5 b.v,  geeft aan dat, indien nodig, er ook bij nacht en ontij gemalen
moest worden. En daarop werd gecontroleerd door de gecommitteerden!
Zoals gebruikelijk zal ook Pieter wel een hond hebben gehad en dat was een
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goed  alarm  als  er  ’s  nachts  gemalen  moest  worden  en  er  onverwachte
controle van het polderbestuur kwam. De molenaar moest dan in de molen
zijn en moest natuurlijk wel wakker zijn.
Volgens art. 7 mocht de molenaar niet buiten de Polle over-nachten en bij
art.  12 lezen we dat er altijd een volwassen persoon bij  de molen moest
blijven.  Deze  drie  artikelen  geven  aan  dat  de  molenaar  weinig
bewegingsvrijheid  buiten  het  directe  gebied  van  de  molen  had.  Maar  ’s
zomers  als  het  lang  droog  was  gebleven  hoefde  er  weinig  gemalen  te
worden.  Net  als  Pieter  Jans  hadden  de  meeste  watermolenaars  enkele
koeien en pachtten ze vaak in combinatie met een paar boeren wat land. De
boerderijen  lagen  ver  verspreid  in  de  polder  en  de  molenaar  kon  dan
toezicht houden op het vee dat in de nabijheid van de molen graasde. Ook
de visvangst hoorde bij de bijverdiensten.
In artikel 8 is sprake van wrijving en zout. Huidige poldermolenaars geven
de volgende mogelijke verklaringen hiervoor.
a- Het zout zou gebruikt kunnen worden om bij vorst op de deksels, die de
schroef buiten afdekken, te strooien. 
b- Of om de schroef ijsvrij te houden.
c- In de kop van de molen zit de ‘vang’ waarmee de molen geremd wordt.
Bij het afremmen ontstaat wrijving tussen de verschillende houten delen en
kan er brand ontstaan. Door het zout met water te mengen ontstaat een
pekelmasse die goed tussen de smeulende delen trekt. Op dit punt in de
molen hadden/hebben molenaars vaak een paar emmers water klaar staan.
Artikel 11 spreekt van ,bitten’. Deze openingen in het ijs waren nodig voor
eventueel bluswater. 

“Instruckjen voor de molenaar opgemaakt den 25 januari 1828 door de vier
Gecommitterden P.J.Haringa, A.G.Bergmans, J.F. Dijkma, W.S. Mellema.

Op den navolgende voorwaarden.

Art.   1
Den molenaar zal verpligt zijn om geen vee op de molen polle te mogen
laten wieden of aan een gebonden tou mogen laten grazen onder welk voor
wenzel ook.
Polle =  Lichte  verhoging ten opzichte  van het  omringende  land.  In  dit
geval staat de molen erop. Wieden = Weiden =  Het vee los laten grazen.

Art.   2
De molenaar staat niet vrij eenige mest of vuilnijs mogen verkopen maar
alles van dien aard op de polder grond te gebruiken met overleg van de  
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gecommitterden  maar  bij  aldien  hij  meer  dan  twee  koeijen  zomer  en
wijnters hout zal overijge mest voor den molenaar zijn.
Vuilnijs =  Verteerbaar  afval  =  Omdat  er  geen kunstmest  bestond  was
alles wat bemesten kon belangrijk.

Art.   3
De molenaar is verpligt de polder grond zelf te mogen bevrijden van slotten
hekkelen  en de aarde over  dezelve  te brengen naar  goed vinden  van de
gecommitteerden. Ook geen gried grond mogen om breken maar alles te
verlaten zoo het tans bevind.
Slotten =  Uitbaggeren  van  de  sloten.  Hekkelen =  Uithalen  van  de
begroeiing in de sloten. Griedgrond = Greidegrond = Grasland.
Om breken = Het grasland omspitten of ploegen om er landbouw-grond
van te maken.

Art.   4
De molenaar zal niet mogen roijen kappen of snoijen of ook van dien aard
moge zijn.

Art.   5 
De molenaar is verpligt  altoos te malen zoo het  weer  en wind het  maar
eenigzins toe laat. Zelf des nagts of gedeelte van dien zoo lang de molen
water kan scheppen of zoo lang op zijn aanvraag aan de gecommitteerde
……… op te houden zoo lang het op de zomer piel blijft.
Piel = Peil = Vastgestelde waterhoogte van de polder.

Art.   6
De molenaar  is  verpligt  om niet  malende de molen aan een behoorlijke
killing zoo wel des daags als bij nagts en de molen te sluiten en sleutel te
bewaaren en de onder roede vast te binden.
Killing = Ketting waarmee de molen verankerd wordt.
Onder roede = Bij stilstand de onderste wiek. 

Art.   7
De  molenaar  zal  niet  buiten  de  molen  Polle  moge  vernagten  en  alle
omzigtighied met vuur en ligt houden. Hij zal nimmer in of bij de molen
moge wezen dan met een lantaarn. De polder geeft drie Ned. ponden kliene
(kleine) kaarzen jaarlijks.

Art.   8
De molenaar is verpligt vijf Ned. pond zout te houden ten einde in ’t geval 
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van  eenige  brand  of  wrijving  moge  veroorzaken  met  of  zonder  water
geminkt. Hij is verpligt vier bruikbaar emmers te houden om in geval van
nood te kunnen gebruiken.

Art.   9
De molenaar is verpligt alle stekken, dammen, pompen, dijken, de molen
Aar, Tochgtslooten te vlaggen en de ingeschooten wallen te hekkelen. Alles
te onderhouden al wat tot onderhout van de polder is. Alles tot genoegen
van de gecommitteerden.
Aar = Hoofd afvoerwater naar de molen.
Tochgtslooten = Hoofdafvoer sloten van het polderwater.
Vlaggen = Schoonmaken. 

Art.  10
Ingeval van gebrek verval of verslijtingen van ’t een of ander eigendom ten
laste van de Polder zijnde zal de molenaar daar van kinnes (kennis) moeten
geven  aan  de  gecommitteerden.  Hij  zal  alle  maandagen  bij  de  oudste
gecommitteerde raport moeten doen als alles wel is en vragen als er ook
iets ten aanzien van zijne post ten zijne dienste is.

Art.  11
De molenaar zal bij vorstig weer altoos twee bitten moeten houden. Eén bij
huis en één in de molen Aar. Niets nauwer dan zes voet vierkant. Hij zal
alle omsigtijghied moeten in acht neme bij het malen in den winter of bij
vorst weder op dat de schroef door ijs niet beschadigd worde.
Bit = Bijt = In het ijs gemaakte opening. Vooral voor bluswater. 
Voet = Waarschijnlijk in dit geval een Holwerdervoet groot 0,282 meter.  6
voet vierkant is 1,69 m x 1,69 m.
Vorst weder = Vriezend weer.
Schroef = In dit geval de vijzel die het water uit de polder maalt.

Art.  12
Er zal altoos een volwassen man of vrouw te huis moeten blijven. Hij zal
altoos zelf moeten malen of met toe stemming van de gecommitteerden.
Hij moet als het vereist wort bij onbestendig of buijig weder in ‘t malen (bij
het  malen) bij  de  molen  wezen.   Bij  afweesighied  of  roekeloosheid  er
schade moge veroorzaaken ten zijne kosten moeten hoeden
Met  toe  stemming = a-  Mogelijk  wordt  hiermee  bedoeld  dat  alleen met
toestemming van de gecommitteerden een ander in zijn plaats mag malen.
b- Of er wordt mee bedoeld dat bij slechte omstandigheden (b.v. storm) hij
alleen met toe-stemming van de gecommitteerden mag malen.
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Art.  13
Het staat aan de gecommitteerden vrij wanneer de molenaar zijn pligt niet
betracht in het ien of ander of verwaarloost en misbruikt op eigen kosten
van  de  molenaar  te  besteeden.  Het  staat  ook  de  gecommitteerden  vrij
zonder regtlijke op te zeggen wanneer het ook moge wezen in wat tijd van ’t
jaar indien hij misbruik of ondienstig is af te zetten. 

Art.  14
In het geval de molenaar komt te sterven zal de wed. aan de reedelikhied
van de gecommitteerden zoo verre het met het contract over eenkomstig
moeten  onderworpen.  In  dat  geval  houden  proviten en emolimenten op
met  de  komst  van  een  nieuwe  moolenaar  en  bij aldien  het  hooij  in  de
schuur moge wezen zal de wed. haar onkosten daar op gevallen sijn daar
voor  kunnen  genieten  en  dan  verblijft  het  hooij  voor  de  polder  of  den
nieuwe molenaar. 
Proviten = Profijten = voordelen.
Emolimenten = Emolumenten = Bijverdiensten.

Art.   15
De molenaar zal genieten vrij woning en tuin en gebruik van het land dat
daar bij behoort en gebruik van de ried mits geen hoorenbeesten en daar
voor  slegten mits  zoo  er  iemand  tegen  is  van  de  wieden  van  de  laaste
gemelde heeft hij daar geen voordeel van. Hier na te noemen jaarlijksche
tracktement in vier termijnen van drie tot drie maanden te betaalen door
de boekhouder.
Ried = Niet een ried in de betekenis van een waterstroom, maar Reed als
toegangspad.
Hoorenbeesten = Vee.
Slegten = Veekering maken.   Komt van Slaai  of  sleg,  een grote  houten
hamer om palen in de grond te slaan.
Wieden = Weiden =  Het vee los laten grazen

Art.   16
De molenaar heeft het regt om meer dan twee koeijen te houden ten zijne
voordeel  des zomers  of  winters.  Hij  mag geen hooij  verkoopen maar de
meerdere mist  (mits) dan van twee koeijen is ten zijne voordeel mits met
overleg van de gecommit-teerden.

Art.   17
Aan welke conditien in de bevel artikelen gemeld de gecommitteerden aan
neme  te  voldoen  en  de  molenaar  in  ’t  hoofd  dezes  gemeld  op  deze  
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voorwaarde aan gesteld zijnde neemt aan zig daar naar te gedraagen.
Bevel artikelen = Bevelschrift = Verordening.
’t  Hoofd  dezes  gemeld =  De  molenaar  die  vermeld  wordt.  Bij  deze
voorschriften is geen naam van de molenaar vermeld.

Met dank aan A.Visser, poldermolenaar van de molen bij Hantum, G. de
Groot, poldermolenaar van de molen in de Holwerder mieden, S. de Jong,
lid van de Stichting ‘de Fryske Mole’ voor hun uitleg over poldermolens en
R. Tolsma voor zijn kadastrale bijdrage.

VRAAG
U. Kooijinga (
Heeft iemand informatie over ene Eeuwe Jans, Jan Eeuwes, Oeds Jans en
Albert Joukes. Oeds Jans komt in ieder geval voor in Dantumadeel doordat
zijn  vrouw's  familie  daar  eigendommen  had,  "Jan  Jentses  (Jantses)
wonende in de Feenwolden voor mij selfs  & ondernaber verbout, de rato
caverende voor Maeike Allesdr mijn egte huisvrouw, (..)  aan de diaconii
van de gereformeerde gemeinte in de Feenwolden...
En  wellicht  weet  iemand  met  wie  Albert  Joukes  als  eerste  trouwde
(misschien Wijtske Eeuwes)?

Onderstaande enige informatie betr. de genoemde namen. E.e.a. komt voor
een deel uit de boeken van Nieuwland, RAF Gen 90x, aangevuld met enige
teksten uit boeken van de Nedergerechten:
Eeuwe (of Yff) Jans; boer te Bergum; 1640 stem 26, 27; 1619 armvoogd;
doopsgez; trouwde 1) .... trouwde 2) Lutske Aebeles; kinderen van 1): Jan,
Wijtske,  Eerd,  Baukje  (vermeld  in  inventaris);  Aukje,  1646 minderjarig;
curator voor boedelscheiding Ype Uldriks.
Jan  Eeuwes  (of  Yfs;  zoon  van  Eeuwe  Jans;  woont  1646  te  Bergum;
overleden (voor) 1676, nalatenschap Albert,  Oeds en Baukje;  cur.  Albert
Joukes;
Oeds Jans, waarschijnlijk zoon van Jan Eeuwes. Boer te Hardegarijp, later
koopman te Drogeham 1695, 1710, ook te Kooten; (trouwt 23-11-1678 met
Sjoukje  Jans  van  Veenwouden,  hij  van  Hardegarijp,  hertrouwt,  na  het
overlijden van Sjoukje  Jans rond 1696,  met Wijtske Harmens op 10-10-
1697);  1698  eigenaar  4/5  Hardegarijp,  stem  22;  1700  eig.  gedeelte
Hardegarijp  floreen 14;  (later  Jelke  Jans  c.s.);  broer  Albert,  zus Baukje;
1698  curator  over  de  kinderen  van  Jan  Doeijes  te  Eestrum;  kinderen
Maaike en Jetske, Jan. 
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Deze Oeds Jans wordt in onderstaande proclamatie,  en in een reversaal
betr. de verkoop van zathe en land genoemd:
--> Dantumadeel Proclamaties, RAF Inv. 75, fol. 121, 16-9-1695:
Wijbren Jurriens  en Pijters  Martens  en Reits  Romckes  woonagtig  in  en
onder  Feenwolde  doen  proclameren  seekre  twee  perseel  clijnlant  mede
gelegen  onder  voorst:  dorpe  (...)  ten  2de  een  mad  (...)  aldus  in  koop
bekomen  van  Oeds  Jans  man en voogd  op  Sjouck  Jans  wonende  in  de
Drogeham voor de somma van een hondert dartig ggls 14 stvrs ijder gulden
28 stvr doende op 3 gelijcke  termijnen te betalen als  alderheijlige  1695,
1696 en 1697 (...)
den 16 7br. 1695 de 1e proclamatie, 23 de 2e en 30 dito de 3e.

--> Familiearchief  thoe Schwartzenberg  en Hohenlansberg,  RAF Nadere
Toegang 326
Inv. nr. 734: Reversaal wegens de coop van zathe en land te Veenwouden
door Wilco van Holdinga II thoe Schwartzenberg gekocht van Oeds Jans
koopman te Drogeham, 1699
Nico  van  Holdinga  Vrijheer  thoe  Schwartzenbergh  vrij  en  erftheer  van
Ameland en grietman over Barradeel residerende op Rinsmageest bekenne
den'ghdels: schuldig te wesen aan Oeds Jans Coopman in de Drogeham als
vader en voorstander over Maijke IJtske & Jan Oedses sijne kinderen bij
Siouckien Jans sijn w: huijsvrouw in egte verweckt,
Albert  Joukes,  geb.  ca  1625,  1697  boer  te  Bergum,  doopsgez.  trouwde
1) ...........  (2)  Aagje  Meints;  curator Jan Eeuwes weeskinderen;  Dokkum
d.d. 31 jan 1672 (oom van Meint Jans, geb. 1663); Albert Joukes is zoon van
Jouke Johannes; kind wellicht Eeuwe (Alberts)
Eeuwe, Yve, Yeuw Albert (mog. zoon van Albert Joukes)

VRAAG: "Max & Bertha van Dam" < >

Dankzij een tip via Seniorweb (genealogie) hebben we met genoegen wat
gegegevens "geplukt" van uw gegevens volkstelling 1830.
Zijn  er  nog  overzichten  of  onderzoeken  over  de  Joodse  inwoners  van
Dokkum?  Bij  voorbaat  dank  voor  uw antwoord.  Met  vriendelijke  groet,
Bertha en Max van Dam, Rechovot, Israel

Misschien aardig om te weten:
Op het archief in Dokkum ligt het digitale bestand van Schiermonnikoog.
Het is in te kijken, maar niet te kopiëren. Inmiddels heb ik het thuis verder
uitgebreid. Een mail met een vraag beantwoord ik altijd. Ik heb sinds kort
ook de familienamen van Borkum, dit in verband met de banden met de
andere eilanden. Vriendelijke groet, Kees Stada.
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SMEEKSCHRIFT DOKKUMER 
DOOPSGEZINDEN AAN AMSTERDAMSE 
BROEDERS, ANNO 1787

H. Zijlstra,

In het jaar dat de patriotten het land ontvluchtten, liet de voorganger van
de  Dokkumer  doopsgezinden  zijn  gemeente  en  familie,  na  jarenlang
wangedrag, in de steek. De kerkenraad wendde zich in arren moede tot de
broeders in Amsterdam om ze uit deze netelige situatie te redden.

Den Wel Eerw Heer
Mijnen Heere
H. Tiggelaar
Op de Lelij  Gragt  tusschen De heere  Gragt  & keizers  Gragt  Stille Zij  tot
Amsterdam

Foekke Rinderts, Ype Oeges, Marten Binnis, Jan Martens Romkema, Klaas
Ymes  Schilsma,  Jan  Freerks  Hoekstra,  Leeden  Der  kerkenraad  Der
Doopsgezinde Gemeente tot Dochkum
Winscht Vreede & zaaligheid aan Den Eewd: Hr H. Tiggelaar Amsterdam

Mijne Heer

Dewijl  ons  doopsgezinde  gemeente  in  t  jaar  1772  tot  haar  leeraar  heeft
gekreegen F v:d:Ploeg welke in dien tijd een leevens wijse heeft gehouden
welk gans niet onbesprooken is & heeft in dien tijd door zijn wangedrag ons
gemeente in een staat van verval gebragt
Schoon niets  is  gespaard  om aan hem F v:d:Ploeg alle  te regte  raadene
middelen & daaden gedaan te hebben heeft ons alles niets kunnen baaten.
Maar het heeft gemelde F v:d:Ploeg goed gedagt op den 12 april 1787 uit
deeze stad weg te gaan, agter laatende zijn vrou & vier kinders & heeft geen
deminste order gesteld, als alleen aan zijn vrou om aan de kerkenraad te
zeggen dat voor zijn beroep als leeraar hier bedankte,  met aan haar nog
twee vrije beurten te betaalen. Zoo dat ons gemeente zonder leeraar is & is
door het slegt gedrag van F v:d:Ploeg in zoo een verval geraakt dat in agt
jaaren geen een met aan de gemeente is gekoomen & door de gewoone loop
der  nateur  al  verlooren.  Zal  men  nu  met  eenig  hoop  van  uitzight  de
gemeente weeder zoeken te herstellen, vordert een bekwaam leeraar. Die
als t waare met onse broederen de remostranten evenaart, want anders is 
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men bedugt of wel weeder in staat zal geraaken & dewijl wij tans zwak in
leeden zijn.  Dog egter  eedelmoedig om alles  toe  te bringen.  Zoo is  men
bedugt als men een leeraar verkiest op een jaar wedde van 600 gl gelijk F
v:d:Ploeg heeft  genooten.  Of dat  in den eersten aanfang wel  zal  kunnen
goed maaken.  Dewijl  ons gemeente  tegenwoordig  extra is bezwaard met
onderhoud der armen & wort nog daar en booven met het huisgezijn van F
v:d:Ploeg vermeerdert t welk ons drukkend is. Nu zouden wij wel gaaren
eens van u eerw raad willen verzoeken om in t uitkiezen eener leeraar als t
waare niet mis te tasten & verders zoo in den eersten tijd dewijl  nog soo
extra  met  armen zijn  beswaard  & het  klein  getal  der  leeden niet  konde
funeeren  de  pinningen  daar  toe  noodig  zijnde.  Om  dan  met  eenige
vergoeding uit de kas van u eerw vermoogende gemeente te verzoeken & als
een jaar verloopen zijnde dan aan u eens onse kas oopen te leggen & zien
hoe verre de milde giften onser leeden toereikende zijn neevens de vaste
inkomsten der gemeente & zoo niet al te veel aan mankeert om dan u eens
edelmoedig te bedanken. Weegens de leeraaren die hier zijn is Ds. Klomp
tot Stavoren,  F Hoekstra tot Holwert,  H Staal  van ter Goes,  zouden wel
gaaren  u  eerw.  gedagten  hier  over  eens  willen  verneemen,  &  zoo  sulks
konde  geschieden voor den 17 deezer  om dat  op dien  tijd het  s  Heeren
avondmaal zal vieren & dan de leeden voort u eerw gedagten commuseeren
Blieven wij met afwagting u eerw goede vrinden 
De kerkenraad der doopsgezinde tot Dockum in ons vergadering 
Den 4 Junij 1787
Jan Freerks Hoekstra 

Bron:  Ingekomen  stukken  Doopsgezinde  gemeente  Amsterdam,
Gemeentearchief Amsterdam, Particulier Archief 1120, Inv.nr. 916

Poldermolens in Dongeradeel (vervolg)
De poldermolen op foto nummer 5 in "De Sneuper" nummer 2 van juni
2003 is ook "terecht": het is de nog bestaande Miedenmolen bij Holwerd,
die  ook  in  het  artikeltje  genoemd  werd  als  één  van  de  vier  nog  in
Dongeradeel  staande poldermolens. Een week later (natuurlijk nooit een
week  eerder!)  kwam  ik  de  foto  tegen  op  de  website  van  Tresoar,  waar
bovendien  bij  vermeld  stond  dat  het  om  de  Miedenmolen  ging.  Ook
molenkenner Willem Entrop uit Kollum herkende de Miedenmolen in de
foto. Volgens hem is de foto waarschijnlijk genoemen voor de restauratie
van 1966. (Warner B. Banga)
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DE SKIEDNIS FAN IT EIGEN DOARP

J. Walda

Auck Doniastrjitte 7 te Nijewier, de plek waar de eerdere pastorieboerderij
stond.
De woning van Sas (1952) en Fokje (1955) Kingma-Hiemstra is, mede door
de vele verbouwingen van de laatste jaren, een goede plek om te wonen.
Met de bijruimten en de inpandige serre, die uitkomt in hun grote tuin, is
het een plezierig te bewonen huis. Ook hun beider grote hobby, het houden
en het fokken van honden, past uitstekend bij hun woning met de ruime
tuin. De wettig geregistreerde kennelnaam, die de naam ‘Roptahof’ draagt,
heeft  al  heel  veel  jonge herdershonden met deze kennelnaam afgeleverd
aan de vele liefhebbers van dit ras.
Sas is geboren in het terpdorp Janum, van waaruit de familie Kingma later
verhuisde  naar  de  stad  Dokkum.  Fokje  is  geboren  in  Wijnjeterp,  het
tegenwoordige Wijnjewoude, in de gemeente Opsterland. Sas en Fokje zijn
in 1975 getrouwd en hebben eerst ruim 5 jaar in Dokkum gewoond, waar
ook hun beide kinderen, Paul(1976) en Sandra(1978) geboren zijn.
Sas is in 1967 in dienst getreden bij  het metaalverwerkings-bedrijf  Prins
N.V. en dat is dit jaar alweer 36 jaar geleden. Fokje werkt ‘s morgens in de
week bij de thuiszorg Noordoost-Friesland. 
In  het  jaar  1981  hebben  Sas  en  Fokje  hun huis  in  Niawier  gekocht  van
Renze Boersma, die chauffeur was en Fokje van Assen. Hiervoor woonden
sedert  1961  Hinne  en  Sijke  Boersma  op  deze  plek,  die  hier  een
petroleumhandel hadden, met het huisnummer I 118. 
Daarvoor  waren  het  Sjoerd  Pieters  Heeringa  en  zijn  vrouw  Heabeltje
Seepma,  die  als  schrijfster  veel  Friese  boeken  heeft  geschreven.  Dezen
waren Hielke Soepboer en zijn vrouw opgevolgd als bewoners van het huis,
die  vanaf  1951  als  koopman,  petroleumventer  en  klompenhandel  staan
vermeld. Evenals hun voorgangers, Auke Hiemstra en zijn vrouw, die vanaf
1948 deze nering aan huis hadden en daar toen woonden. 
Hier weer voor waren het Tjipke Baukes van der Ploeg en Maaike Minnema
wed.,  die met Douwe Bouwes Dijkma eigenaar  waren.  Het blijkt,  dat de
huidige  woning op deze  plaats is gebouwd in het  jaar 1918 waar het  als
huisnummer had I 42. Dit was voor rekening van Meindert Isaäc Buwalda
en zijn vrouw Hitje Talsma. 
Meindert Buwalda was ook een van de oprichters van de eerste Niawierster
busonderneming,  met  Johannes  Iedema.  Ook  werd  er  al  spoedig  een
vrachtauto aangeschaft, zodat er in het jaar 1920 een flinke schuur naast
gebouwd is voor stalling. 
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De woning zelf is gebouwd met veel sloopmateriaal, zo wordt er verteld,
met het afbraakmateriaal van de boerderij en woning, die tegen of vlakbij
het Tsjerkepaad was gebouwd. 
Het blijkt, dat het vorige huis met schuur een hele lange geschiedenis heeft
gekend.  Vanaf  1878  hebben  Hielke  Jaspers  Hoekstra  en  zijn  vrouw,
Heabeltje Anne Kusema, hier het gardeniersbedrijf uitgeoefend. 
Heel  lang  hebben  de  families  Pier  Ennëus  Rijpma  en  Willem  Formers
Wiersma,  die  gehuwd  was  Japke  P.  Rijpma,  de  boerderij  in  hun  bezit
gehad.  Mogelijk  had  dit  te  maken  met  het  feit  dat  het  perceel  een
floreenkohiernummer  had, vanouds een belangrijk  gegeven  vanwege het
stemrecht dat hier aan verbonden was. 
In het jaar 1853 was het huisnummer no. 30, kadastraal bekend als B 774,
terwijl  de  bewoner  als  Doede  H.  de  Wendt  wordt  vermeld.  Dan  begint
verder in de tijd een interessant gegeven, want het blijkt dat de boerderij
tot  1795  als  pastorieboerderij  heeft  gefungeerd,  met  als  toevoeging  en
plaatsduiding  “ten  zuiden  de  weg,  en  ten  noorden  het  kerckepad,  ten
westen en ten oosten de buren”, met name genoemd. 
Tot die jaren was dit nummer 13, één van de 21 stemhebbende boerderijen
van Niawier, die volgens het floreenbelasting- kohier stemrecht hadden. ln
1798 wordt er vermeld dat "door vercoop de landerijen in stukken vercogt”
zijn.
Bij de scheiding van kerk en staat rond 1800 werd er veel kerkelijk bezit
verkocht  en  aangewend  voor  verbouwing  en  verfraaiïng  van  het
kerkgebouw, onder ander de aanschaf van een kerkorgel, om hierdoor een
hoge  belastingheffing  te  ontlopen  wegens  het  bezit  van  landerijen.  Een
tiental  kopers wordt met naam en met het  aantal gekochte pondematen
vermeld.  Tot  die  tijd  werd  de  huuropbrengst  van  het  ‘pastorijgoed’
gebruikt,  met  de  huur  van  den  Armenvenne  39  en  14  pondemaat  voor
kerkelijke zaken, zoals predikantstractementen en diaconiegelden.
Niawier  heeft  ook  predikanten  in  de  pastorie  gehad,  maar  door  de
combinatie met Metslawier werd daar een nieuwe pastorie gebouwd, zodat
de gezamenlijke predikant daar zijn stand-plaats had. 
Opmerkelijk  is  het  dat  een  rij  van  11  predikanten,  van  1628  tot  1798,
genoemd  worden  als  eigenaar/gebruiker.  Dit  waren,  in  1580  de  oude
pastoor Peter Saex, ds. Gijsbert Fontein, ds. Henricus Beckerius, ds. Rinzo
van  Rijpema,  gebruiker  Theodorus  Crans,  ds.  Petrus  Crans  zoon  van,
Meier/gebruiker, ds. P. Crans, ds. Joh. Bruining, ds. Joh Schirinius, dan ds.
Joh. Jacobus Florisson, die meer dan 20 jaar eigenaar/ gebruiker van de
zathe, groot 39 pondemaat, de ‘pastorije’, is geweest. 
Volgens de specie- en reëelkohieren, vanaf 1713 tot 1805, waren er losse
pachters op de boerderij, waarvan er een 13-tal worden genoemd. In 1740 
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wordt er van Hendrik Freerks vermeld "hij schiet hier 3 florenen," wegens
gebruik van de zathe. 
Met de komst van de reformatie in 1580 werd de combinatie, geestelijke en
landgebruiker,  meer  en  meer  verlaten.  Voordien  was  het  niet
ongebruikelijk,  dat de pastoor naast zijn geestelijke verplichtingen, in de
kerk of de school, ook in het landbouwbedrijf zijn bezigheden had. 
Voor 1580 worden in het Register van Aanbreng, ook nog Jacob Hettes en
Sidts Sibrandtz genoemd, waarbij aangetekend wordt,  “Dese vorss landen
sindt versettet tot viff jaren lanck darvan t'pastoriehuis, en t' gestoelte in
de kerck gerepareert sijn”. 
Een  deel  van  de  jaarlijkse  huuropbrengst  werd  met  name  als  een
bestemmingsreserve  aangemerkt.  In  het  oude  geschrift,  Register  van
Aanbreng van 1511, wordt er gesproken “dat den pastoer syn posses(bezit)
is xxxIx pondematen. Hier van Gerke Pibesz 1 florijn summa”. 
In de nog schaarse overgebleven archieven van het ‘Clooster Sion’ blijkt dat
het ‘pastorijgoed’, een onderdeel vormde van het kloosterbezit, en dat "de
pastoir plechte gesettet is (recht heeft op) twee wagens torffs (turf) jars uit
de kelnerie, en oick in de twee weke dree dage cost en de beer  (bier) uit
tselve convent sal bekomen. 

De  conclusie
mag  zijn,  dat
de  mogelijk
meer  dan  600
jaar  oude  be-
woning van het
dorp  op  deze
plek  rond  de
oude  dorps-
kerk,  met  de
geestelijkheid
in  haar  nabij-
heid,  daarvan
het hart vorm-
de.
(Links  de  weg
Nijk.-Dokkum
Rechtsboven
weg naar Met-
slawier)
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EEN AMELANDER BRIEF

J. Paasman (

In de pauze van mijn lezing voor de Oudheidkundige Vereniging Barradeel
te Sexbierum op 7 februari 2003 kreeg ik van de heer P.Pander te Franeker
de orginele brief geschreven op 7 mei 1795 door Drewes Kempes afkomstig
van Ameland. Uit de hieronder weergeven tekst van de brief blijkt Drewes
met nog een aantal Amelanders in de Citadel van Rijssel (Lille) gevangen
zitten.

1795  Siet-del (=citadel) Rijsel 7 Meij derde jaar van de republiek

Hertlijke Beminde Ouderen

Andries C.Das Anke Douwes

Hoope  deese  Ued.  alle  beneffens  mijn  beminde  vrouw  ende  kinderen
verder  die ons  lief  zijn  in een gewenste  welstand na siel  en lichaam zal
aantreffen. Zoo als ik mij door gods gunst met mijn Amelanders bevind. 
Mijn douwe (?) is int cort soo groot dan ik. Lieve ouderen wat onder vind ik
al niet in mijn levens loop dog hoope god mij zal sterken in mijn bittere
tegen spoede. 
Hier sitte tans nog gevangen ende krijgen niet meerder tractement dan een
pond brood ende 10 (mogelijk ook 30) soe papier daags. Ja hoe menigmaal
heb ik mij aan Ued en mijn beminde haar Tape (?)) gewenst.
Ja  mogt  wij  het  overschot  maar  genieten  hoe  lang  heb  al  dacht  vrij  te
komen maar wort van beter tot erger
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Van deese dag hebben eerst orders bekomen dat wij na holl: soude maar
soo heede contra orders dat wij morgen na haveldegraas* zal transpordeer
word ende dan nagedagte ons daar te dwingen om dienst te nemen. God
weet hoe het met ons zal afloopen.
(* letterlijk overgenomen; waarschijnlijk een Franse plaatsnaam)

hebben altijd nog goede moed gehad maar nu is mijn moed niet groot om
weder ‘t geluk te genieten bij mijn beminden te komen nog sou een grote
gerust  mij bate als mijn Douwe maar tuys was die heb ik ook nog op mijn
hals ende houw groot van hem. 
Hier sijnder al soo meenigen een na de kalk kuijl* gereden. Hier is nog een
schipper van Groningen die sijn twee soons hier bij ons sitte ende me ouwe
man sijn eijge smak sijn genomen die hier alle bijde ook in’t hospitaal zijn
ende de ouwe man ook weer sonder soons na huijs zal moeten. ’t Kan hem
maer niets bate dat hij van holland is gekomen. 
Hoe het sit met holl: ende Vrankrijk is god bekend. Over een dag of enige
kwamen hier  25  Ostendenaers  bij  Paris  vandaen komenende  seiden  dat
haar  heeren  van  Ostende  zoo  veel  hadden  bewerkt  dat  zij  eindlijk  ook
vrijheid hadden bekomen zoo dat ik hoop dat Ued ook sullen werken wat
doenlijk is ende ik zoo spoedig ik ter plaatse ben zullen dan ook aan mijn
patroon schrijven. 
Neemt deese letteren voor lief want de pen ende de oxcasie (=gelegenheid)
te  schrijven  is  seer  slegt.  Groet  Ued  mijn  beminde  vader  ende  moeder
vrouw ende kinderen opt minlijk blijven met toewensen van gods zegen na
ziel ende lighaem Ued geliefde zoon

 Drewes Kempes

Hoope dat Ued ende Toet (?) de vriendschap weder zal heb gevonden tot
nut uwer zielen ende plasier Ued bedrukte kinderen. Zoen moeder en mijn
beminde Neekje ende kinderkes voor mij ende groet de vrinden

Vaert wel leef gelukkig.
(* lijken werden in een kuil begraven met ongebluste kalk.)

In de marge:
Zoo  heden  schrijf  ik  ook  aan  mijn  Patroon  sorg  wij  gedwongen  sullen
Worde om tot haveldegraes dienst te namen dog sal mij afhouden zoo lang
ik kan.
Geadresseerd aan:
Citoyen D.G.Ramers in de buijten visserstraat
AMSTERDAM
verders aan Citoyen Andries C.Das AMELAND.
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Opvallend is dat Drewis de brief niet schrijft aan zijn vrouw Neeke Andries
Das doch aan haar ouders Andries C.Das en Anke Douwes. Wat de reden
van hun gevangschap is wordt niet duidelijk. Ik heb geprobeerd daar achter
te komen doch zonder  resultaat.  Mogelijk  is  er  een lezer  die mij  op het
spoor kan brengen. In eerste instantie heb ik gedacht aan verzet  van de
Amelanders tegen het nieuwe regime dat ons in 1795 vrijheid, gelijkheid en
broederschap bracht. Ik vermoed dat de vrijstaat Ameland weinig van de
republikeinen  moest  hebben.  Per  slot  van  rekening  waren  zij  een  vrije
heerlijkheid onder de Oranjes.
Zo lieten de Amelanders op 5 mei 1811 te Ballum blijken niet erg content te
zijn  met  het  vertrek  van  Amelander  dienst-plichtigen  bestemd  voor  de
marine.  De baljuw deed het  bijna  in  zijn  broek en vroeg de prefect  van
Friesland om assistentie. Deze raakte kennelijk ook van de wijs en stuurde
maar liefst 100 militairen.
Bij het “attroupement” te Ballum schijnt Jacob Ynzes Duif, knecht bij de
meester-bakker Jan Beerends te Hollum zich zeer onbetamelijk te hebben
gedragen. De rechtbank van eerste aanleg te Leeuwarden was van mening
dat het  zo’n  vaart  niet  had gelopen.  Jacob kreeg  “maar”  veertien dagen
gevangenis-straf. De dienstplichtigen Dirk Dirksen Eeuwes, Eeuwe Dirks,
Gerrit Cornelis en Monte Gerlofs hebben op 5 mei 1811 van de gelegenheid
gebruik gemaakt onder te duiken.
Op 8 november 1813 hebben de Amelanders nogmaals hun afkeer tegen de
Fransen laten blijken. Zij hebben de gehate Franse douaniers zo met stenen
bekogeld  en  met  geweren  belaagd,  dat  deze  overhaast  en  in  chaos  zijn
vertrokken. Een optreden dat niet zo vreemd is voor een juttersvolk. 

Keren wij terug naar de brief.  Drewes Kempes blijkt identiek te zijn aan
Drewes Kempes van der Laag. Hij trouwde in 1784 met Neeke Andries Das,
dochter  van  Andries  C.Das  en  Anke  Douwes.  Drewes  en  Neeke  waren
beiden doopsgezind. Drewes kwam toen van Nes en Neeke van Hollum.
Het paar werd op 2 mei 1784 attestatie naar Amsterdam verleend. Drewes
Kempes  en  Neeke  Andries  worden  gedoopt  na  belijdenis  in  de
doopsgezinde vermaning te Hollum op 9 januari 1785. Drewes is daar de
vader van Matje en Andries Kempes. Drewes Kempes van der Laag heeft de
gevangenschap in Rijssel overleefd. Hij overlijdt op Ameland op 27 maart
1831 oud 70 jaar, Zijn vrouw Neeke Andries Das was reeds op 25 september
1823 op Ameland overleden. Zoon Douwe Drewes van der Laag overleed op
Ameland  op  24  augustus  1846,  oud  52  jaar.  Andere  kinderen  van  het
echtpaar  Drewes  Kempes  en  Neeke  Andries  waren  waarschijnlijk  Antje,
Trijntje, Janke en Klaas Drewes van der Laag. 
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Vermeldenswaard  zijn  nog de avonturen  van  zoon Andries  Kempes.  Hij
werd  als  loteling-dienstweigeraar  van  de  lichting  1810  beschouwd  en
daarvoor  bij  vonnis  van de rechtbank van eerste  aanleg te  Leeuiwarden
veroordeeld. Na deze veroordeling werd pas een onderzoek ingesteld naar
zijn  werkelijke  verblijfplaats.  Daarbij  werd  opgegeven  dat  hij  Ameland
reeds  vóór  de  inwerkingtreding  van  de  wet  op  de  conscriptie  in  het
departement Holland had verlaten. Dat is niet geheel juist. Hij monsterde
namelijk in 1811 aan bij de Amelander kapitein Jan Kat. Zij leden met hun
kof  schipbreuk  op  de  Noordzee,  werden  opgepikt  en  naar  Engeland
gebracht.  Sindsdien werd niets  meer vernomen.  Andries  keerde gelukkig
wel terug en werd op 5 februari  1815 gedoopt na belijdenis in de doops-
gezinde  vermaning  van  Hollum.  Verder  kon  ik  zijn  geschiedenis  niet
volgen. Ook van andere Amelander conscrits onder Napoleon is wel het een
en  ander  te  vertellen.  Nageslacht  van  Drewis  Kempen  van  der  Laag  en
Neeke Andries Das woont nog steeds op Ameland.

Bronnen:
Tresoar  locatie  Ryksargyf:  toegang  8 inv.nr.3487  nr.15  06.05.1811;  idem
11.11.1813; idem g inv.nr.4032 nr.26; 
Idem: toegang 16 inv.nr.690 20.05.1811 en nr.719 02.05.1812; 
Idem: diverse doop-, trouw- en begraafboeken Ameland, burgerlijke stand
gemeente Ameland diverse huwelijks- en overlijdensakten; 
J.A.Paasman te Burgum: verzameling militairen in de periode 1810-1813; 

Friese volksdichter en schrijver 

Waling Dijkstra 
(aanvulling op de lezing van Afke Dijktra, 8 nov. op de ledendag)

Waling  Dijkstra  is  geboren  op  14  augustus  1821  in  Vrouwenparochie,
gemeente  Het  Bildt.  Zijn  grootvader  was  daar  bakker  en  werd  in  de
bakkerij bijgestaan door de vader van Waling Dijkstra.
Waling Dijkstra was een zoon van Gerrit en Antje Keimpes Koopmans. In
de eerste  jaren  van het  huwelijk  woonden  zij  bij  de  grootouders  in  van
Waling. In 1824 verhuisde het gezin naar Spannum waar zij een bakkerij
gehuurd  hadden  die  tot  het  eigendom  van  de  kerk  behoorde.  Echter,
Waling bleef  bij  zijn  grootouders wonen in Vrouwenparochie,  ook nadat
zijn vader in 1833 kwam te overlijden. 
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De school in Vrouwenparochie had in die tijd een schoolmeester die hoger
opgeleid  was  dan  de  meeste  van  zijn  collega’s.  In  Spannum  liet  het
onderwijs te wensen over, maar omdat hij wel eens bij zijn ouders was, ging
hij in Spannum naar school. Het overgrote deel van zijn schooltijd heeft hij
in  Vrouwenparochie  gevolgd.  Zijn  leerlust  was  niet  bijzonder,  want  van
rekenen moest hij niets hebben en het dorre taalonderwijs, waarbij spelling
en buigingsvormen de hoofdzaak vormden, trok hem echt niet aan. Maar in
het maken van opstellen was bij een specialist. Door zelfstudie heeft hij zijn
taalkennis later vergroot. Nadat hij de school had doorlopen was hij eerst
bakkersleerling en later bakkersknecht en werkte hij bij zijn grootouders.
De grootouders verlieten in mei 1840 de bakkerij en Waling vertrok toen
naar Spannum om daar zijn moeder behulpzaam te zijn. 

In eerste instantie liet het  zich aanzien dat hij  zijn leven als bakker zou
slijten. Maar het vak viel volstrekt niet bij hem in de smaak. Zodra hij dan
ook kans  zag om op een andere  wijze  zijn  bestaan te  vinden,  zei  hij  de
bakkerij vaarwel. Hij begon met wat handel en besteedde zijn vrije tijd aan
het schrijven in de Friese taal. 

Op  28-jarige  leeftijd  (mei  1850)  trad  hij  in  het  huwelijk  met  Hinke
Huizinga van Spannum. Hun echtelijk geluk was slechts van korte duur. Al
in het tweede huwelijksjaar kwam zijn vrouw te overlijden. Ze liet hem een
zoontje  na  dat  de  moeder  niet  lang  overleefde.  Op  27  oktober  1855
hertrouwde hij met Afke Jans de Boer van Welsrijp. Samen kregen zij vier
zonen  en  zeven  dochters.  Kort  na  de  voltrekking  van  het  huwelijk  zijn
Waling  en Afke  in  Franeker  gaan wonen.  Hij  trad  daar  in dienst  bij  de
boekhandelaar  T.  Telenga,  destijds  zeer  bekend  als  uitgever  van  Friese
boeken. Vijf jaar later volgde een verhuizing naar Holwerd waar hij zelf een
boekwinkel begon die hij ruim een halve eeuw heeft bestierd. 

Op  zijn  tachtigste  verjaardag  ontving,  de  inmiddels  in  heel  Friesland
bekende, Waling-om van alle kanten uit de provincie felicitaties en blijken
van  waardering.  Toen  heeft  hij  mogen  ervaren  hoe  groot  het  aantal
belangstellenden was die zijn arbeid in het belang van de Friese volkstaal
hoog op prijs stelden. 

Zijn negentigste verjaardag is in Holwerd uitbundig gevierd. Het hele dorp
was toen met bloemen,  dennengroen en vlaggen versierd. Veel vrienden en
kennissen waren naar het dorp toegekomen. Waling Dijkstra overleed op 15
januari 1914 in zijn geliefde dorp waar hij ook ligt begraven. 
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“Fan kafee Stuut o/m De IJsherberg”

H. Aartsma (bespreking)

Nei it ferskinen fan it boek oer de Dokkumer keatshistoarje yn 2002 (100
jier  K.V.”Oostergo”)  fan ús lid Hedzer van der Kooi,  is  dizze produktive
skriuwer der yn slagge om yn 2003 wer in nijsgjirrich boek te skriuwen, no
oer de Fryske Krite “Dockum” 1903-2003.  
De Fryske Krite yn ús kontreien waard oprjochte op 28 oktober 1903 yn
kafee Stuut Op’e Fetze te Dokkum en wie de opfolger fan de Fryske Krite
fan 1860, dy’t al rillegau op’e non rûn sa likernôch 1865.
By de widze fan’e Krite Dockum stiene sa’n tweintich manlju, dy’t de poppe
opheinden en dy’t it famke opdroegen oan It Selskip foar Fryske Taal en
Skriftekennisse.  Foar  de  feriening  waard  in  reglement  fêstlein  en  de
folgjende  persoanen  waarden  keazen  yn  it  bestjoer.  Foarsitter  Tsjalling
Eeltsjes  Halbertsma  Ternaard,  1-ste  skriuwer  Jimke  Harmens  van Loon
Mitselwier, 2-de skriuwer Gerben Jans Postma Dantumawâlde, ponghâlder
Ulbe Annes Kooistra te Marrum en bijsitter Doederus Frederik de Vries.
Lêstneamde wie boargemaster fan Dokkum ( 1867-1910), Halbertsma wie
haad fan’e skoalle yn syn wenplak, krektsa as syn kollega Van Loon dat wie
yn Mitselwier, Postma stie oan’e skoalle te Nes (Amelân) en Kooistra wie
bûterdirekteur  te  Marrum.  De  earste  bestjoersleden  stiene  doedestiids
heech oanskreaun by it folk. Ek de oare oanwêzige oprjochters fan’e Krite
yn 1903 by loazjemint Stuut wiene manlju fan kwizekwânsje.
De  skriuwer  jout  yn  syn  boek  earst  in  frij  wiidweidich  oersjoch  fan  de
libbensbeskriuwing en libbensrin  fan de leden fan it  earste  bestjoer.  Ek
wiist  hy op strjitnammen yn Dongeradiel dy’t  te krijen hawwe mei dizze
bodders foar it Frysk en it behâld fan de Fryske kultuer fan doe, sa om de
ieuwiksel hinne. Der wie neffens de auteur blykber wol ferlet fan in Krite,
want yn 1904 wiene 97 leden oanmeld en trije jier letter yn 1907 stiene 130
persoanen te boek. Wy meitsje in grutte sprong nei 1996, doe’t it bestjoer it
500-ste lid begroete en wol Hans van Kuiken fan Wierum. By de jubileum-
gearkomste fan oktober 2003 waard it getal fan 485 leden neamd.
In gewoan kritejier telde faak fjouwer of fiif  jûnen, dat omfieme: de jier-
gearkomste,  in  lêzing,  foardrachten,  kabaret,  dûns  (skotse),  muzyk,
sjongen,  in  boekejûn  en  twa toanielútfierings.  De  lêste  jierren  spilet  de
eigen ploech in stik en in toanielklub út in oar plak komt nei Dokkum mei
harren  kar  foar  it  winterskoft.  Op 15  novimber  1910 kaam de S.D.A.P.-
politikus en dichter Piter Jelles Troelstra nei sosjeteit Tuinlust (Oranjewâl-
letter it Bolwurk.) om foar te dragen út eigen wurk. Hy frege in honorarium
fan f  50,- en moast ek noch bêde wurde. Lokkich sprong dr.Hazelhoff, dy’t 
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op De Dijk wenne by en hy soarge foar sliepplak by him thús. Van der Kooi
lies yn’e stikken, dy’t troch de bestjoersleden fan doedestiids tige goed en
folslein  bewarre  bleaun binne,  dat  de ledegearkomsten  net  bêst  besocht
waarden, mar dat by de toanielútfierings de sealen somtiden te lyts wiene. 
Yn 1918 waard in kritekoar oprjochte mei 13 manlju en 14 froulju, hoewol’t
it  in  minne  tiid  wie  fanwege  de  Spaanske  gryp.  Nei  in  oprop  fan  it
Haadbestjoer  fan  it  Ald  Selskip  fan  1844  (oerkoepeljend  orgaan  fan  de
kriten  en  har  leden)  fersoargje  de  Krite  Dockum  Fryske  lessen  oan
bewenners fan Dongeradiel û.o. te Moarre troch Klaas Ulbes Haakma fan
Ingwierrum.  Syn  doarpsgenoat  Sjoerd  Rinses  Sipma  kaam  yn  1931  nei
Dokkum om les te jaan oan skoallebern fan’e Burgerskoalle. Hy sette útein
mei 29 bern, mar oan’e ein fan de kursus wiene noch mar 16 Frysksinnige
berntsjes oer. By it 25-jierrich bestean yn 1928 spile de eigen ploech ûnder
lieding fan Thijs Th. de Boer it stik Postbus 4! De Boer waard letter earelid,
dêr’t men binnen de kriteklub net rynsk mei wie! Lange, lange jierren wie
de bûterdirekteur fan Mitselwier en Dokkum lieder en krêftich stiper fan de
Fryske krite yn ús kontreien.
Skriuwer Hedzer van der Kooi beheint him net allinne ta de skiednis fan de
Krite  yn Dongeradiel,  Dantumadiel  en Ferwerteradiel.  Ek de boarnen te
Ljouwert,  dêr’t  de  âld-Dokkumer  út  Snits,  de  tekenlearaar  en  skilder
Douwe Reitzes Hansma mei-oprjochter wie fan “It Selskip foar de Fryske
Taal en Skriftekennisse”, yn 1844, krije yn it boek omtinken. Ek plak wurdt
ynromme foar  It  Kristlik  Frysk Selskip  (Sjoerd  Evert  Wendelaar Bonga-
Dokkum  en  dûmny  Sikke  Huismans-Anjum),  It  Roomsk  Katolyk  Boun
(Pater Titus Brandsma) en noch folle mear saken, dy’t de Krite Dockum en
it  Frysk  oanbelangje,  komme  oan’e  oarder.  Skriuwer  fûn  ledelisten  mei
nammen  fan  1903-1910,  programs  fan  kroanjierren,  toanielstikken,  alle
bestjoersleden oer in ieu, gedichten, foto’s, wichtige brieven, koartsein dit
boek fan 96 siden is in kompleet boekwurk oer de Fryske Krite Dockum. 
Op ús fraach, hoe’t de auteur sels oer syn boekwurk tocht, wie it andert: “Ik
bin der tige mei opskik, mar de beheining yn it tal siden, hawwe my wat yn
in byntliif (keurslijf) krongen. Fansels begryp ik, dat op in bepaald stuit de
finânsjele wal, it skip keart. Boppedat wie en bin ik tige te sprekken oer de
gearwurking mei Grafisch Bedrijf Hellinga te Ljouwert.” 
Foar leafhawwers en belanghawwenden is it boek te keap by J.K.Hoitsma 
0519 293200 en by M.Propstra-Hooghiemster 0519 294520.
It kostet 5 Euro foar leden en 10 Euro foar net-leden.
Boek. Fan kafee Stuut oant en mei De IJsherberg.
Skriuwer: Hedzer van der Kooi
Opdrachtjouwer: Bestjoer Fryske Krite Dockum
Drukkerij: Grafisch Bedrijf Hellinga Ljouwert, Utjefte: Oktober 2003.
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VRAAG
De familienaam van mijn vrouw is Hoekstra. Haar vader is geboren in 1929
in Dantumawoude. Toen hij 3 was, zijn zijn ouders met het hele gezin naar
Wieringen gekomen.
Ik heb al eens wat onderzoek gedaan in Leeuwarden en kwam toen op:

Frans Hoekstra 1896 x Grietje Groenewoud 1896
Gerrit Franszn Hoekstra 1866 x Maaike P. Zijlstra 1870
Frans Gerritzn Hoekstra ca. 1840 x Gertje Sipkes Sijtsma ca. 1840
Gerrit Frzn Hoekstra 1808 x Jantje Jans Woltjer ca. 1807
Frans Gosses 1770 x Berber Sybrens
Gosse Jarig/Jansz x Hiltje Franses/Fransy/Franzy

Graag zou ik hier eens wat meer over aan de weet komen. Uiteraard over
de(ze) familie Hoekstra, maar ook bijv. over de Zijlstra's. Reacties graag via
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Najaarsbijeenkomst van de Ver. van Archiefonderzoekers.
8 november2003.

Deze  keer  is  een  excursie  geörganiseerd  naar  de  kerken  van  Hogebeintum  en  Holwerd.  Het
gezelschap bestaat uit ongeveer 45 personen. Eerst wordt het kerkje van Hogebeintum bezocht.

Onze gids Dhr. van Slooten vertelt dat de kerk staat op één van de 1000 terpen die Friesland rijk
is.  In de vorige  eeuw zijn  de meeste afgegraven en is  de  vruchtbare  grond vervoerd naar de
zandgronden. 
De oorspronkelijke terp besloeg 9 ha.; hiervan is nu nog 3 ha. over. De terpen zjn opgeworpen
ong. 600 - 500 voor Chr. als vluchtheuvel voor het omringende water.  
De kerk is gebouwd in 1130 en gewijd aan St. Nicolaas. De nis in de buitenmuur vormde een
tabernakel en de hagioscoop maakte het melaatsen en misdadigers mogelijk een blik op het altaar
te werpen. Bij de restauratie in 1960 kwam enig schilderwerk onder de kalklagen te voorschijn.
Het interieur werd vernield tijdens de beeldenstorm.
Aan de oostkant staat de dubbele bank van de adellijke familie Andringa de Kempenaer met de
diverse wapens. De grafkelder uit 1696 is door deze familie aan de kerk geschonken.
Opvallend is het aantal rouwborden waarmee de kerk is versierd: het schild voor de mannelijke
overledene, het ovale voor de vrouwen en het ruitvormige voor de kinderen. De symbolen van
zandloper, zeis, witte paarden, takken en doodshoofd vormen de beeldtaal.
Tijdens de Franse Tijd werden ze opgeborgen in de kelders van het slot en werd de grafzerk met
planken bedekt.
De driehonderd jaar oude kaarsluchters branden nog steeds tijdens de Friese erediensten. De
zandloper  op de preekstoel  beperkt  de  tijd  van de dienst:  drie  kwartier.  Na de dienst  wordt
meteen de kollekte geteld op de geldtafel met opstaande rand, daterend uit 1725.
Het  tongewelf  is  blauw geschilderd  en  voorzien  van een  alziend oog.  Vier  gebrandschilderde
ramen verbeelden de vier evangelisten.
Bijzonder is de betrokkenheid van de bewoners van het kleine dorpje Hogebeintum met het wel
en wee van hun kerk.

Voor dat het gezelschap naar Holwerd vertrekt gaan we naar de expositieruimte voor een kopje
koffie. De voorzitter heeft enkele mededelingen waarvan de voornaamste is, dat de leden het boek
Historia Doccumensis bij voorintekening kunnen bestellen à € 50,- af te halen na 12 juni bij het
Streekmuseum of thuis gestuurd voor € 57,-

In Holwerd worden we begroet door Dhr. Herrema, kerkvoogd van deze kerk. Van zijn notities
maak ik dankbaar gebruik voor dit verslag.
De 'oude'  kerk lag buiten de dijk  op een zg.  kerketerp.  Er  waren grafkelders  en -zerken van
verschillende adellijke en voorname families. Door verval werd de oude kerk in 1776 afgebroken
en  werd  de  huidige  gebouwd.  Drie  kerkvoogden  gaven  hun  landerijen  en  bezittingen  als
onderpand. Het sloopmateriaal bracht 9000 car.gld op. 
De  materiaalkosten  vormden  het  hoogste  bedrag,  het  arbeidsloon  het  laagste.  Bij  de  laatste
restauratie in 2001/2002 was de verhouding omgekeerd.
Her  dak  werd  bedekt  met  bijzonder  geglazuurde  tegels.  De  familiebank  is  van  de  familie
Rengers/Looxma.  De  stoelen  werden  per  jaar  verhuurd  wat  soms  nogal  wat  'argewaasje
'meebracht.
Het orgel  is  gebouwd door de firma Scheuer  te Zwolle en ingrijpend verbouwd in 1907 door
Bakker en Timmenga.
Om de 40 - 50 jaar is groot onderhoud of restauratie noodzakelijk.

(Voor een samenvatting van de toespraak over Waling Dijkstra zie De Sneuper 69)
L. Meerema. secr.


