
REDACTIONEEL

R. Tolsma
Boordevol  zit-ie,  dit  eerste  nummer  van  ons  verenigingsblad  in  2004,
nummer 70 alweer.  Gepoogd is om genoeg variatie aan te brengen zodat
iedere sneuper aan z’n trekken kan komen. 
Er is in dit nummer een begin gemaakt met het voornemen van de redactie
om voortaan foto’s te publiceren die aansluiten bij een artikel in hetzelfde
nummer en niet meer een serie losstaande foto’s op te nemen. Daarbij is de
hulp van de auteurs natuurlijk zeer belangrijk.
Uw aandacht vragen wij voor de reactie van G. de Weger op bl. 46. Graag
zien wij veel reacties tegemoet op de daar opgeworpen vraag aangaande de
schrijfwijze van namen.

BESTUURLIJK

L. Meerema
Na een periode van 24 jaar heeft Bauke Yntema afscheid moeten nemen
van  het  Archief.  Het  bestuur  heeft  hier  aandacht  aan  besteed  met  de
volgende woorden:
“Hjoed nimt Bauke Yntema ôfskie fan it argyf. It sil foar partij minsken as
in gemis field wurde as hy aanst net mear op syn plakje sit. Yn't foarste plak
foar himsels. In pear saken sille ús fan Bauke bybliuwe: 
Yn't foarste plak syn sankje foar de tillefoan:
'Mei it Streekargyf Noard East Fryslân, ik ferbyn jo troch.'
As twadde: syn bjusterbaarlik ûnthâld: doe is it bard; dêr stiet it en sa wie
it. Yn it tredde plak: syn geef brûken fan de Fryske taal; in nocht om nei te
harkjen en in oantrún om jinsels wer efkes op te skerpjen.
Bauke, wy as bestjoer hoopje foar dy, datst yn'e takomst op 'e nij in gaadlik
plakje fynst wêrsty ynsette kinst mei de kapesiteiten dysto hast. Wy hoopje
dat it dy goed giet.  As blyk fan wurdearring in slúfke.”
Verder doet het bestuur aankondiging van de JAARVERGADERING op
zaterdag 24 APRIL 2004 in het zorgcentrum Dongeraheem te Dokkum.
Aanvang 10 uur. De koffie staat klaar om 9.30 u. Sluiting ong. 15.00 u. U
wordt verzocht materiaal mee te te brengen
Kosten 7.50 Euro, ter plekke te voldoen.
Aanmelden bij de penningmeester, uiterlijk 1 april. tel. 0519241409.
De benodigde stukken worden U in de eerste week van april toegestuurd.
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MIJN ACHTERNAAM HAAIJER

H. Broersma-Haaijer

Mijn achternaam, Haaijer, vind ik bijzonder, omdat het een verbastering
is van de oorspronkelijke naam: Heuer.

Rond 1805 kwam Friedrich Wilhelm Heuer  uit  Dillingen (Pruisen)  naar
Oude Pekela. Hij kon lezen noch schrijven en als je ‘Heuer’ uitspreekt, lijkt
het erg veel op ‘Haaijer’. Zo is het in Nederland dus ‘Haaijer’ geworden.
De naam komt niet veel voor. Ik ben de laatste achter-achter-kleindochter
met deze naam. Van zijn broer Wilhelm zijn er nog een dertigtal met deze
naam.  Er  is  nog  een  aantal  mensen  met  deze  achternaam,  maar  dezen
stammen af van een molenaar met dezelfde naam. 
De naam wordt vaak verkeerd geschreven. Ik heb post gehad met: Haayer,
Hajer, Haajer, Haaier, Haier. Het bijzondere is, dat bij de gemeente mijn
vader, Albert Haaijer (+ 2001), te boek stond als ‘Haayer’ en ik als ‘Haaijer’.
Waarom wist men ook niet. Bij zijn overlijden kwam ik daar achter en vond
het raar, dat ik niet dezelfde spelling had, terwijl in alle officiële papieren
zijn naam goed geschreven staat.

MOLEN TE LIOESSENS, een vondst

R. Tolsma

In De Sneupers 37, 38,39 van 1996 hebben ondergetekende en D. Douma
verslag gedaan van een onderzoek naar de geschiedenis van de molen van
Lioessens.  Oudste  gevonden  vermelding  was  van  1511  en  de  daarop
volgende  van  1621  als  er  in  een  koopakte  sprake  is  van  land  “by  den
Lyussumer Molen”.
Toevallig kwam ik nog een oudere vermelding tegen toen ik wat sneupte in
het “Register op de Rintmasterrekkens”, van R.S. Roorda. In archief 4, nr.
24  a/b,  bl.  15  links,  van  de  rentmeesterrekeningen  (zeer  zeker  een
ondergewaardeerde bron want  ik  kwam nog veel  meer  bijzondere  akten
tegen!!!) kwam onder 1562 de volgende omschrijving voor:
Gerbren  Douwes  zn  tot  Lyoessens  heeft  consent  opte  coop  van  zekere
moelen  mit  zyn annexen  staende  inden  zelven  dorpe,  gecogt  van Ebold
Jelmerszn voor 300 goudenguldens, bedraeght t consent 7 gg en 10 strs
Zo zijn weer twee eigenaren bekend geworden van de molen te Lioessens.
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LEIJ, ONZE FAMILIE UIT VEENWOUDEN, 2 

Douwe Leij (

IV. GERRIT EVERTS EN SJOERDJE GERKS
In 1765 trouwde Gerrit Everts met Sjoerdje Gerks, die in 1811 als weduwe
de  naam  Visser  aannam.  Zij  werd  omstreeks  1740  geboren.  De
doopsgezinde ouders van Sjoerdje waren Gerk Pytters en Aeltje Meijnderts,
die op 7 juni 1722 trouwden in Hardegarijp. De doopsgezinde kerk stond in
Veenwoudsterwal.  Gerrit  was  achtereenvolgens  schippersknecht  en
schipper op het veer Veenwouden-Leeuwarden v.v. Later werd hij visser.
Het echtpaar kreeg een zoon Meindert, die apart belicht wordt. 
Getuigenissen voor het hof van Friesland. In de loop der jaren bleek Gerrit
zich  in  rechtszaken  steeds  meer  als  een  onbetrouwbare  getuige  te
manifesteren.
Op 3  juli  1765 legde hij  voor het  Hof van Friesland  in Leeuwarden  een
verklaring af in de rechtszaak tegen de gevangene Johannes Folkerts  uit
Veenwouden. Gerrit, inwoner van Veenwouden, voer in die tijd als knecht
op het Veenwoudsterschip.
Johannes Folkerts, schoenmaker in Veenwouden, had op 1 juni 1765 een
hoeveelheid leer op het schip gebracht en laten opslaan in het vooronder,
dan wel het ruim. Na enige tijd verschenen volgens Gerrit twee personen,
die tegen Johannes zouden hebben gezegd dat hij de partij leer terug moest
brengen  naar  de  plaats  waar  hij  deze  vandaan  gehaald  had.
Laatstgenoemde vertrok met deze personen en kwam later weer terug om
de  partij  uit  het  schip  te  halen.  Het  overleer  uit  het  vooronder  en  het
zoolleer uit het ruim. Johannes Folkerts, zijn makker Rutger Gaatses en de
getuige zouden hier samen voor hebben gezorgd. 
Kennelijk  was  de  partij  leer  op  een  bepaald  moment  verdwenen.  Daar
bestond geen sluitende verklaring voor. Rochus Tjeerds, zoon van Tjeerd
Lubberts, van het Munneke Bilt, oud 23 jaar, verklaarde dat hij op zaterdag
1 juni 1765 bezig was een schaap in het Hallumer Heerewegster schip te
brengen. Dat ging nogal moeizaam totdat iemand hem aanbood een handje
te helpen. Toen hij zich even later weer aan de overkant op de Korenmarkt
bevond,  heeft  hij  gezien  dat  beklaagde  uit  hetzelfde  schip  dat  aan  de
Vismarkt  lag,  een  pak  leer  op  de  wal  heeft  gesmeten  en  daarmee  is
weggegaan. Het incident vond plaats in Leeuwarden.  
Johannes  Folkerts,  geboren  in  Bergum,  was  op  dat  moment  34  jaar.
Verschillende mensen legden een voor hem gunstige verklaring af. Hij werd
veroordeeld tot een strenge geseling en drie jaar tuchthuis. (Dossier 187-13-
7-1765)   
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Op 2 december 1771 fungeerde Gerrit  Everts opnieuw als getuige bij een
zaak,  nu  tegen  Hendrik  Jeremias  uit  Veenwouden.  Deze  zou  baggelaar
gestolen  hebben.  De  beklaagde  werd  vrijgesproken.  (Dossier  211-11-12-
1771) 
Fokke Jans was baggelaar kwijt en verdacht Hendrik er van die gestolen te
hebben. Schoolmeester en ontvanger van Veenwouden, Folkert Willems, 26
jaar oud, ging na of de turf van de verveners Fokke Jans, dan wel Jacob
Annes door uiterlijke kenmerken herkenbaar was als hun eigendom. Het
eigendom kon niet worden aangetoond.
Gerrit  Everts,  schipper  van  Veenwouden  op  Dokkum  en  Leeuwarden,
verklaarde dat hij wist dat de gevangene een fuik in de pet bij de bree wal
op de kant van de Schiersloot heeft gehad en daar heeft gevist, maar was
vergeten  wanneer.  De  pet  was  aan  beide  kanten  open  zodat  men  er
doorheen kon varen. 
Dus kon men van Fokke Jans veen doorvaren naar de Schiersloot en verder
naar Veenwouden en zo ook langs het veen van Jacob Annes. Verder was
deze route ook de kortste weg om het huis van de gevangene te bereiken
met  ingeladen  turf  uit  het  Fokke  Jans  Veen.  De  boerenarbeider  Sipke
Clases,  30 jaar,  uit  Veenwouden heeft  gezien dat  de gevangene  met  een
praamke turf uit het veen van Fokke Jans heeft gehaald. Hoeveel zou hij
niet  met  stelligheid  durven  zeggen.  Hij  dacht  een  achtste  schuit.  Feije
Pieters, 45 jaar, veenbaas uit Veenwouden bevestigde dit laatste verhaal.
Gerrit  Everts,  29 jaar,  schipper te Veenwouden getuigde op 16 juni 1771
over gebeurtenissen in Leeuwarden. Personen die daarbij betrokken waren:
Beernt Jans, Barend Cornelis, Jan Ruurds, Gosse Ruurds en Floris Andries.
Alles draaide om onderlinge schuldverhoudingen. 
Het  Hof  van  Friesland  maakte  in  1783  voor  een  keer  gebruik  van  de
diensten van Gerrit. Hij moest samen met medegetuige Atzo Petrus Inia in
de gaten houden wie in de nacht van 7 op 8 maart 1783 de verborgen zeilen
in de hooibult van Gerben Sikkes bij de Vrouwenpoort van Leeuwarden zou
komen  ophalen.  Om  ongeveer  halfvijf  in  de  ochtend  verscheen  Bonne
Tjeerds.  Na enige  aarzeling  ging  deze  weer  weg.  Gerrit  Everts  kreeg  de
indruk dat hij door Bonne was ontdekt. De getuige was die ochtend in de
herberg  het  Wagentje  toen  de  substituut  Procureur-Generaal  aan  de
gedetineerde vroeg of hij ook enige goederen bij zich had. Na een negatief
antwoord  bleek  toch  dat  hij  voor  in  zijn  broek  en  om zijn  middel  iets
verborg. Gerrit visiteerde de gevangene. Deze bleek een nieuwe graanzak
om zijn middel te hebben gebonden. Uit zijn broek kwam een blokje met
een ijzeren haak, een fokkeblok, te voorschijn. Het waren gestolen spullen.
Tot welke straf Bonne Tjeerds werd veroordeeld heb ik niet genoteerd. De
getuigenverklaring werd door Gerrit Everts ondertekend.
(Dossier Hof van Friesland nr. 256 1-5-1784)
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Jacob Foppes, 30 jaar, uit Kollumerzwaag werd op 5 februari 1793 er van
beschuldigd jonge berken en wilgentenen gestolen te hebben van ontvanger
Folkert Willems. Hij werd veroordeeld tot één jaar tuchthuis. (dossier 328-
24-4-1793). Getuigen waren de doopsgezinden Albert Jans, 36 jaar, Albert
Wijbes,  59  jaar,  Wijbe  Alberts,  zoon  van  Albert  Wijbes,  28  jaar,  Jan
Olferts , 54 jaar, allen uit Veenwoudsterwal, en tenslotte Gerrit Everts, 49
jaar,  en  Rutger  Gaatses,  56  jaar,  beide  uit  Veenwouden.  De  gevangene
bleek één jaar hun buurman te zijn geweest en zich altijd keurig te hebben
gedragen.  Gerrit  had  opgevangen  dat  de  broer  van  Folkert  deze  er  op
aansprak  Jacob  Foppes  voor  een  restje  wilgentenen  voor  de  rechter  te
hebben  gebracht,  ondanks  het  feit  dat  hij  van tevoren toestemming had
gegeven. Het mocht niet  baten. De getuigenis  van Gerrit  werd in twijfel
getrokken.
Sjoerdje Gerks en haar broer Pijtter Gerks, arbeider, getuigden op 12 april
1756 en op 28 februari 1760 voor het Hof van Friesland in een rechtszaak
wegens diefstal tegen Wijtze Wouters van Veenwouden. Wijtze liep rond
met gereedschap waar hij  de herkomst niet  van kon verantwoorden.  Hij
werd  veroordeeld  tot  geleiding  naar  het  schavot  om aldaar  gegeseld  en
gebrandmerkt te worden om vervolgens 5 jaar in het Landschaps tucht- en
werkhuis door te brengen. In 1756 was Sjoerdje in haar 18e jaar (zonder de
eed af te leggen) en Pijtter in zijn 28e jaar. In 1760 was dat respectievelijk in
‘t 20e jaar (met eed) en in ‘t 32e jaar. In 1760 woonde Sjoerdje nog bij haar
moeder, evenals haar broer op Veenwoudsterwal.  
Getuigenissen  over  het  gedrag  van  Gerrit  Everts  voor  het  Hof  van
Friesland.(dossiers 970-10, 1771-1774 en 328-24-4-1793)
Verschillende personen rapporteerden op 26 mei 1774 datGerrit (voormalig
schipper  van  het  veer  van  Veenwouden  naar  Leeuwarden)  enige  jaren
eerder tussen Rijperkerk en Leeuwarden op de Grote Wielen zijn snaphaan
pakte en een zwaan schoot. De dode zwaan stopte hij in een zak verborg
hem  achter  in  het  beurtschip  onder  de  planken.  De  zwanenjacht  was
verboden  en  voorbehouden  aan  de  adel.  Jan  Pijtters  Leij,  32  jaar,
bollepraamvoerder  en  Sijmen  Hendriks,  29  jaar,  arbeider,  allebei  uit
Veenwouden meldden op 18 mei 1774 dat Gerrit hen eind januari 1773 in
Leeuwarden  onder  valse  voorwendsels  naar  een  hoerenknip  had  gelokt.
Daar waren zij niet van gediend. Zij gingen na het aanhoren van vuile taal
zo snel  mogelijk  weg,  terwijl  Gerrit  achterbleef.  Hij  had een fles jenever
besteld  en  amuseerde  zich  met  twee  vrouwen.  De  kaarsen  waren
uitgeblazen  en  het  was  donker.  Jurjen  Johannes,  35  jaar,  bollepraam-
voerder, zijn vrouw Sijke Bodes en Martjen Tabes, meelverkoopster, allen
uit Veenwouden, getuigden op 19 en 26 mei 1774 dat Gerrit in 1769 door
zijn vrouw Sjoerdje Gerks betrapt was toen hij de nacht bij zijn buurvrouw,
de vrouw van Hendrik Jeremias wilde doorbrengen. Hendrik was niet thuis
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en  Gerrit  lag  daar  al  in  bed.  Sjoerdje  joeg  hem  met  veel  misbaar  en
geschreeuw terug naar huis. Jurjen Johannes, de andere buurman, werd er
wakker  van  en  hoorde  het  verhaal  van  Sjoerdje.  Rutger  Gaatses,
doodgraver te Veenwouden, 55 jaar, verklaarde op 15 maart 1793 onder ede
dat hij Gerrit Everts van Veenwoudsterwal kende en dat deze bij hem uit
eigen ervaring bekend stond als iemand, die je niet moest geloven. Voor
veel mensen in Veenwouden gold hij als een leugenaar. Als Gerrit Everts
iets te melden had, werd hij door bijna niemand geloofd. Dat bracht men
tot uitdrukking met de woorden: “Dat heeft Keij wever gezegd”. Gerrit was
volgens hem ook veel bij drankgezelschappen. 
Dat deze Rutger Gaatses,  boerenarbeider  te Veenwouden,  en zijn  vrouw
Aaltje Popes zelf niet altijd de waarheid spraken blijkt uit een veroordeling
door het Hof van Friesland wegens het plegen van meineed (338-2-5-1795).
Tjalling Romkes, 41 jaar, uit Veenwoudsterwal meldde op 9 april 1792 dat
Gerrit  Everts  ongeveer  zes  jaar  eerder  van  hem  en  Take  Minnes  bij
boelgoed negen á tien schuiten baggelaar had gekocht, waarvoor hij tot op
dat moment niet had betaald (de helft van 85 caroligulden). Hij is daarvoor
niet  gemaand  omdat  hij  enige  tijd  in  het  Veenwoudster  Meer  heeft
gewoond. Nu woont hij weer op Veenwoudsterwal. 
Aankoop van een huis. Het echtpaar kocht twee keer een huis. De eerste
keer op 22 oktober 1767. Tjerk Geerts de Beer, mr. bakker in Veenwouden
verkocht aan het echtpaar uit Veenwoud-sterwal een huis met omheining
gelegen op de Fennen onder  Veenwouden.  Aan de oostkant de vaart,  de
verkoper aan de zuidzijde en Dirk Melles aan de noordkant. De jaarlijkse
grondpacht bedroeg zes caroliguldens. De verkoopprijs van twee honderd
en vijfendertig caroliguldens moest in drie termijnen op Allerheiligen van
1768,  1769  en  1770  worden  betaald.  Getekend  door  Tjerk  Geerts  en
secretaris Poutsma. (DAN L4 324)
Daarna  kochten  visser  Gerrit  Everts  en  zijn  vrouw  Sjoerdje  Gerks  uit
Veenwouden  een  huis  met  tuin in  Veenwoudsterwal  van  Sybrig  Gerrits,
weduwe van Marten Johannis, woonachtig in Veenwouden. Dit huis werd
bewoond  door  Willem  Thijssens  en  zijn  vrouw.  De  verkoopster  aan  de
oostkant, aan de noordzijde Gabe Sipkes en aan de zuidzijde de kinderen
van Jan Ruirds. De jaarlijkse grondpacht bedroeg tien caroliguldens. 
Het huis had vrij  overpad naar en van de Hereweg over het  terrein  van
Gabe Sipkes en Tjeerd Jans. De verkoopprijs was honderd caroliguldens en
moest in twee termijnen op de eerste mei van de jaren 1778 en 1779 worden
betaald. Vrije oplevering. Getekend 19 december 1777 door Sybrig Gerrits
en Folkert Willems. (DAN L6 171)  
Aankoop van een schip. Op 27 mei 1767 kocht het echtpaar Gerrit Everts en
Sjoerdje  Gerks,  samen met  de  moeder  van  de vrouw Aaltje  Meijnderts,
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weduwe van Gerk Pijtters, allen woonachtig in Veenwouden, van Leendert
Leenderts voor twee honderd en vijftig caroliguldens een half kofschip met
de beurt van en visa versa van Veenwouden op Leeuwarden met de helft
van  ’t  Dokkumer  beurtschip,  varende  visa  versa  op  de  beurt  van
Veenwouden op Dokkum. Betaling in vier termijnen met als onderpand alle
goederen, met name van beurtschipper Gerrit Everts. (DAN N 14 1762-1775
fol.  127).  (Reeds  op  22  februari  1771  blijkt  Floris  Andries  uit
Veenwoudsterwal, schipper van Veenwouden op Leeuwarden te zijn.). Op 4
maart  1773 kopen  Gerrit  Everts  en  Sjoerdje  Gerks  uit  Veenwouden  van
Allert Jochums en Hinke Ebes,  een echtpaar uit Bergum, een schuit met
treil en zijl, mast, kloeten, zwaarden en verdere annexen voor de prijs van
vijf  honderd  caroliguldens.  In  termijnen  te  betalen  met  vijf  procent
interest. Als onderpand gelden alle goederen, speciaal het schip.
(DAN N 14 1762-1775 fol. 264)
Schulden. Gerrit  Everts,  schuitevoerder  en  veenbaas,  woonachtig  op
Veenwoudsterwal  en Sjoerdje  Gerks,  echtelieden hebben een schuld aan
Claas  Sybrens,  koopman  op  Veenwoudsterwal,  wegens  geleverde
winkelwaren tot en met 15 oktober 1784. De schuld bedraagt twee honderd
en zes caroligulden, die zij binnen een jaar tegen vier procent rente moeten
terug betalen. (DAN N 17 1783-1787 fol. 80)     
Gewapende burgermacht. In een overzicht van de gewapende burgermacht
van Tytsjerksteradiel van 20 augustus 1798 staan Gerrit Everts en ook de
verwant Gerk Pijters vermeld.
Kasboek  van  de  Doopsgezinde  Gemeente  van  Veenwoudsterwal.  Op  13
november  1802 betaalde de kerk het  arbeidsloontje  van de weduwe van
Gerrit  Everts,  Sjoerdje  Gerks.  Zij  kreeg  dat  loon  van  zes  en  veertig
caroligulden  en  veertien  stuivers.  Zij  werd  gealimenteerd  en  hield  als
tegenprestatie daarvoor de vermaning (de doopsgezinde kerk) schoon. Ook
de doodkist voor haar broer Pijtter Gerks werd door de kerk betaald op 5
december 1802. De ons al bekende Rutger Gaatses kreeg op 7 maart 1803
voor het bijzetten van het graf van Pijtter Gerks een vergoeding. In 1810
werd  aan  de weduwe van  Gerrit  Everts  vijf  caroligulden  voor  baggelaar
betaald. Vanaf  1810 krijgt  Sjoerdje Gerks een weekgeld van zes stuivers,
later  verhoogd  tot  tien  stuivers.  Vanaf  2  mei  1813 werd  Sjoerdje  Gerks
wegens  ziekte  bij  de  weduwe  van  Keimpe  Jans  in  huis  op  de  Wal
opgenomen. Laatstgenoemde kreeg daarvoor een vergoeding van de kerk.
Op 13 juni 1813 overleed Sjoerdje Gerks. Het boelgoed van de nalatenschap
van Sjoerdje op 20 juni 1813 bracht drie en dertig caroligulden en zeven
stuivers op.    
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V. MEINDERT GERRITS EN ANTJE JANS LEIJ
Meindert,  geboren  omstreeks  1770  in  Veenwouden  als  zoon  van  Gerrit
Everts en Sjoerdje Gerks, trouwde op 18 mei 1794 in deze zelfde plaats met
Antje Jans Leij, een dochter van Jan Pieters Leij en Fokjen Jacobs. Zij werd
aldaar geboren op 21 maart 1774.
Aankoop van schepen. Als vrijgezel in Veenwouden kocht hij op 16 maart
1792 in Dokkum een nieuwe turfschuit van de scheepstimmerlieden Sjoerd
en Pytter Fransen. Het vaartuig kostte 473 caroliguldens en was 43 ½ voet
lang  en  9  ½ voet  breed.  De  schuld  moest  in  10  termijnen  in  tien  jaar
worden afgelost, rente 4 %. (DAN N 18, fol. 158a 1787-1794).
Op  14  september  1797  werd  een  nieuw  kofschip  aangeschaft  bij
scheepstimmerbaas  Jan  Folkerts  uit  Harkema  Opeinde  voor  535
caroliguldens, af te lossen in een aantal jaren tegen 5 % rente (TIE S 27 fol.
51).  Dit schip leverden zij  vijf  jaar later, op 20 juli  1802, in toen zij een
nieuw kofschip kochten bij scheepstimmerman Sake Jans op de Streek in
Dokkum. Dit “coffenol” kostte 460 caroliguldens netto en was 44 voet lang.
Aflossing 50 caroliguldens per jaar en een rente van 5 % ’s jaars. (TIE S, fol.
116).
Aankoop van een huis. Het echtpaar, wonend op Veenwoud-sterwal, kocht
op  2  februari  1796  een  huis  met  achterhuis,  omheining  en  tuin  op  de
Nieuwe  Streek  onder  Hardegarijp  voor  490  caroliguldens.  Jaarlijks  50
caroliguldens als aflossing en 4 % rente. Het huis kochten zij van notaris
Gerrit  Wilhelmij  en  zijn  vrouw Frederica  Charlotte  Winius  uit  Bergum.
Getuigen van de koop waren Jan Alberts en Hendrik Sydses. ( TIE S 27, fol.
322)       
Veenbaas van beroep. Onze Meindert, veenbaas uit Veenwouden, en Gale
Lieuwes proclameren op 12 maart 1794 de aanschaf van de helft van twaalf
pondematen clijnland, mandelig met Feije Minnes, die de andere helft in
eigendom heeft, met de helft van de molen. Het perceel was gelegen bij het
dorp  Rinsumageest  en  kostte  zevenhonderd  caroliguldens,  die  in  drie
termijnen  moesten  worden  betaald.  (K  16).  Meindert  Gerrits,  veenbaas
onder Hardegarijp, en Feijtte Wijgers uit Veenwouden kochten op 3 maart
1797 gezamenlijk voor de prijs van 35 goudguldens een perceel vergraven
land  van  één  pondemate  (vlaktemaat  van  240  roeden),  de  Swanepolle,
gelegen in de grote Venne onder Veenwouden.   
Aan het einde van dat jaar, op 12 november 1802, gaan zij een schuld aan
bij  Claas  Sijbrens,  koopman op Veenwoudsterwal  van 200 caroliguldens
voor  geleverde  “penne”.  Penne  staat  voor  houten  markeerpaaltjes.  Deze
had Meindert nodig om zijn percelen voor turfwinning af te bakenen. (TIE
S, fol. 65).
Samen met het echtpaar Iepe Klases en Sijtske Tjebbes en Willem Tjebbes
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uit  Hardegarijp  en  Romke  Tjallings  met  zijn  vrouw  Jantje  Tjebbes  uit
Veenwouden  koopt  het  echtpaar  op  27  oktober  1806  stukken  grond  in
Hardegarijp voor de turfwinning (drie en een half mad mieden begeregtigd
met reed en drift). De verkopers zijn Eise en Haitze Wiersma uit Franeker
en advocaat Jan Jacob Wiersma uit Sneek. De prijs van 645 goudguldens
en  21  stuivers  moet  in  drie  jaarlijkse  termijnen  voldaan  worden  in  de
Herberg “het oud Blauwhuis” in Leeuwarden en wel op de eerste zaterdag
in november in 1806, 1807 en 1808. (TIE  P 25, fol. 119) 
Vier jaar later, op 24 augustus 1810, kopen zij, en nu zonder anderen, twee
mad vergraven en onvergraven klijnland  bij  het  dorp Oenkerk voor een
bedrag van twee honderd caroliguldens van de veenbazen Feije Rinses en
Ybele  Theunis  uit  Veenwouden.  Het  bestuur  van  de  Grietenij
Tytsjerksteradiel  stelde op 12 augustus 1819 een overzicht  op van de op
haar  grondgebied  gelegen  veenderijen.  De  meer  dan  honderd  eigenaren
komen samen met de plaats en kenmerken van de veenderijen in beeld.
Daarbij was ook Meindert Gerrits Leij.
Hij bezat anderhalf pondemaat pet-, mied- en bouwland in Hardegarijp, en
verder  nog  één  pondemaat  in  Rijperkerk  en  anderhalf  in  Oenkerk.  De
verveningen lagen vier tot zes voet diep en vonden in de bak en op het land
plaats. 
Op 31 oktober 1837 verkocht Wijtze Wijbes van der Berg uit Veenwouden
aan  Meindert  Gerrits  Leij,  schipper,  voor  85  gulden  enige  percelen
vergraven  en  onvergraven  land  onder  Hardegarijp,  mandelig  met  Alle
Uilkes van der Wal en zijn moeder, weduwe van Uilke Alles van der Wal.
Opvallend is dat Meindert Gerrits Leij inmiddels als schipper is vermeld en
niet meer als veenbaas.
Meindert  Gerrits  Leij,  diaken  van  de  doopsgezinde  kerk  in  Veenwoud-
sterwal.
Op 10 maart 1833 deed dominee U.H. Jeepsz, predikant te Tjallebird, zijn
intrede  bij  de  doopsgezinde  gemeente  van  Veenwoudsterwal.  Daarvoor
ontving hij vrije bewoning van de pastorie met hof en tuin en daarnaast
jaarlijks een bedrag van 500 gulden.
Meindert Gerrits Leij was in de jaren 1834 en 1835 diaken van deze kerk.
Ook later werd hij nog een keer diaken. Hij leverde ook baggelaar voor de
verwarming. Anderhalf jaar na zijn komst kwam dominee Jeepsz om het
leven.  In  maart  1835  vervoerde  Meindert  per  schip  de  nieuw  beroepen
dominee  Bouman  met  zijn  gezin  en  inboedel  van  Makkum  naar
Veenwoudsterwal.
Aanklacht voor de rechtbank. Op 5 augustus 1839 werd Meindert Gerrits
Leij, 67 jaar, schipper, geboren te Veenwouden en wonende in Hardegarijp,
door  de  Arrondissementsrechtbank  Leeuwarden  vrijgesproken  van  de  

10



aantijging van laster. Hij  werd samen met Ane Oedses Rosema, 62 jaar,
arbeider  te  Dokkum,  voor  de  rechtbank  gebracht.  Getuigen  waren  Jan
Wiegers Posthumus, snikschipper te Niawier,  Tommes Thomas Wiersma
en Reitze Gijsberts Zijlstra. Niet was gebleken dat de beklaagden op 26 juni
1839  in  de  herberg  Benthem  te  Dokkum  aan  de  eerste  getuige  hebben
verweten dat  hij  een valse  getuigenis  had afgelegd in  de zaak van Tjerk
Romkes Viersen, landbouwer te Niawier en oorzaak was dat deze wegens
wangedrag was gedetentiëerd.      
Meindert  overleed  op  9  augustus  1847  in  Veenwoudsterwal  onder
Hardegarijp.

NAAMAANNEMING  LEIJ  1811-1813  EN  VERDERE
VERSPREIDING VAN DE NAAM LEIJ, LEI
Tytsjerksteradiel
Meindert Gerrits nam in 1811 voor zich zelf en zijn kinderen de achternaam
van zijn vrouw Antje Jans  Leij  aan. De kinderen, genoemd met leeftijd,
zijn  Evert  17,  Jan  15,  Sjoerdje  12,  Fokje  10,  Gerrit  8,  Pijter  6,  Gerk  3,
Gerben 1. Mairie Hardegarijp.
Dantumadeel 
Jurjen Johannes  nam in 1811  in  Veenwouden voor  zichzelf  en zijn zoon
Johannes, 37 jaar, de achternaam van zijn stiefvader Pijtter Jans Leij aan. 
Oostdongeradeel
1. Uilke Klases Haaksma, wonend te Anjum, voogd over de kinderen van
Lieuwe  Taekes,  verklaart  voor  die  kinderen  de  naam  van  Leij  aan  te
nemen: Renske 19 jaar, Doede 16 jaar, Harmke 13 jaar, Trijntje 12 jaar en
Lieuwe 10 jaar, alle te Anjum woonachtig.
27 februari 1813. Het echtpaar Lieuwe Taekes en Pietje Doedes trouwde in
1792  te  Anjum.  Zo  te  zien  is  er  geen  relatie  met  de  overige
naamaannemingen Leij. 
2.  Metslawier.  Baukje  Jans,  weduwe  van  Johannes  Paulus,  wonend  te
Nijkerk, moeder en voogd over haar minderjarige kinderen, neemt voor de
kinderen de naam aan van  van der Leij.  Deze kinderen zijn Paulus 13
jaar, Jan 10 jaar, Pijtter 6 jaar, Fokeltje 3 jaar.
20 december 1811. De ouders van Baukje Jans waren Jan Pijtters Leij en
Fokje  Jacobs.  De  kinderen  laten  het  voorzetsel  “van  der”  weg.  Bij  haar
overlijden op 30 januari 1819 in Oostdongeradeel werd “Baukje Jans Leij,
41 jaar, weduwe” aangegeven.  
3.  Gerben  Pijtters  Leij,  zoon  van  Pijtter  Jans  Leij  en  Beitske  Jurjens,
verhuisde met Antje Martens en kinderen 1794 naar Paesens, Oostdongera-
deel. Aangezien het destijds niet iedereen gegeven was zijn naam (goed) te
kunnen schrijven, werd in Paesens de naam Leij verbasterd tot Lei.  
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WIERSTRA  IN  FRIESLAND  BIJ  DE
INVOERING VAN DE BURGERLIJKE STAND
1811/1812

S. Wierstra

(In  de  komende  Sneupers  zal  steeds  een  bijdrage  van  de  hand  van  S.
Wierstra worden geplaatst. Hij zocht alle families Wierstra uit die in 1811
deze  naam  uitkozen.  In  dit  eerste  artikel  volgt  een  opsomming  van  de
verschillende families. In de andere bijdragen zal steeds een familie uit het
“werkgebied” van De Sneuper worden geplaatst, redactie).

In 1811/1812 werd de naam Wierstra in 13 Friese gemeenten aangenomen
of  bevestigd.  Er  is  geen  familieverband  tussen  de  Wierstra's  in  deze
gemeenten. Bij een aantal families werd de naam naderhand gewijzigd in
Wierdstra  of  Wiersma.  Ook  werd  tweemaal  de  naam  Wiersma
aangenomen,  maar  is  er  later  sprake  van  Wierstra.  De  naam is  in  veel
gevallen  te  herleiden  als  komende  uit  een  bepaalde  plaats,  zoals  uit
Kopkewier,  Metslawier,  Niawier,  Abbengawier.  In  andere  gevallen  lag
misschien de woning/boerderij  op een hogere  plaats in het  land, op een
wier (lage terp).

1) In Barradeel werd de naam Wierstra aangenomen door Tjeerd Jelles uit
Oosterbierum. Hij overleed zonder nageslacht met de naam Wierstra.(zie
onder C).
2) In Ferwerderadeel namen 3 gezinnen, die woonden op Kopkewier onder
Marrum/Westernijkerk de naam Wierstra aan. Deze gezinnen waren geen
familie van elkaar.
Het betreft de weduwe Taetske Willems met 3 kinderen, Gerben Jans met 6
kinderen en Ruurd Pieters met 3 kinderen.
De zuster van Ruurd Pieters, weduwe Doetje Pieters, nam ook voor zichzelf
en haar dochtertje de naam Wierstra aan.
Het nageslacht van Gerben Jans en Ruurd Pieters leeft ook nu nog met de
naam Wierstra in Ferwerderadeel en daar buiten (zie onder A, B en D).
3) In Franeker werd de naam Wierstra aangenomen door Willem Doedes
voor zichzelf en zijn 2 dochters, maar ook door Sytske Hilles, weduwe van
zijn broer Jan Doedes, voor haar en voor haar 5 kinderen. Er zijn nu van
hen geen nakomelingen in Friesland met de naam Wierstra (zie onder E).
4) In Gaasterland werd de naam Wierstra aangenomen door Lyckle Luitjes
te Sondel voor zichzelf en zijn 4 kinderen en eveneens door zijn broer Uilke
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Luitjes te Harich voor zichzelf en zijn 3 kinderen.
Nageslacht Wierstra leeft nu in Gaasterland en daar buiten (zie onder L).
5)  In  Idaarderadeel  werd  de  naam  Wierstra  aangenomen  door  Douwe
Sjoerds.  Hij  had  geen  kinderen.  Ook  zijn  broers  gebruikten  de  naam
Wierstra, maar er is nu ook van hen geen nageslacht met de naam Wierstra
(zie onder O).
6)  In  Kollumerland  werd  de  naam  Wierstra  aangenomen  door  Fokke
Arends te Westergeest. Hij had 3 kinderen, maar zowel hij als zijn kinderen
leven  verder  onder  de  naam  Wiersma,  zoals  ook  blijkt  uit  de
overlijdensactes (zie onder F).
Verder  zijn  er  2  vrouwen  zonder  kinderen,  die  de  naam  Wierstra
aannemen. Het zijn Grietje Lammerts en Rinske Harkes, beiden te Burum.
Rinske  Harkes  trouwde  later  maar  overleed  onder  de  naam  Wiersma.
Grietje Lammerts was reeds lang getrouwd en het is daarom vreemd dat zij
werd opgeroepen. Zij overleed onder patroniem (zie onder J en K).
Er kwam dus uit Kollumerland geen nageslacht Wierstra.
7) In Leeuwarden zijn de naamactes verloren gegaan, maar Syds Gosses uit
Metslawier  had  reeds  bij  zijn  huwelijk  in  1788 te  Leeuwarden  de naam
Wierstra  gebruikt.  Ook  zijn  kinderen  dragen  deze  naam  na  1811  in
Leeuwarden.
Er is van zijn kleinkinderen geen nageslacht  met de naam Wierstra  (zie
onder S).
8) In Menaldumadeel was Hein Keimpes te Deinum de enige die koos voor
de  naam  Wierstra.  Dit  blijkt  uit  het  zogenaamde  registre  civique
Menaldumadeel  van 1812.  Immers  de naamactes  uit  deze  gemeente  zijn
eveneens verloren gegaan.
Hein Keimpes Wierstra had 3 zoons en het nageslacht leeft nu met de naam
Wierstra  in  Menaldumadeel  en daar  buiten  tot  in  Canada toe.  Zie  mijn
publicatie  "Hein  Keimpes  Wierstra,  boer  te  Deinum, zijn  voorouders  en
zijn nakomelingen met de naam Wierstra". (zie kort onder I).
9)  In  Oostdongeradeel  werd  de  naam  Wierstra  aangenomen  door  3
mannen, die geen familie waren van elkaar, maar de families kwamen wel
allemaal uit Niawier.
Douwe Klazes in Aalsum nam de naam aan voor zichzelf en zijn 6 kinderen.
Sommige van deze kinderen gebruikten later de naam Wiersma, maar er is
ook nageslacht met de naam Wierstra (zie onder Q).
De naam werd eveneens aangenomen door Houke Lolkes uit Niawier, net
getrouwd.  Hij  had pas later kinderen.  Ook zijn zusters en jongere  broer
gebruikten deze naam.
Bovendien werd de naam aangenomen door Sake Pieters  te Engwierum,
net getrouwd. Ook hij had pas later kinderen.
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Van  Houke  Lolkes  en  van  Sake  Pieters  is  er  nageslacht  met  de  naam
Wierstra en eveneens van Marten Wierstra, de stiefzoon van Sake Pieters
(zie onder G, H en N)
10) In Rauwerderhem werd de naam Wierstra aangenomen door Sybe Jans
uit  Irnsum.  Hij  had 8 kinderen,  maar  zowel  hij  als  zijn  kinderen  leven
verder onder de naam Wiersma, zoals ook blijkt uit de overlijdensactes (zie
onder P).
In deze gemeente nam Jouke Gerlofs uit Sybrandaburen de naam Wiersma
aan,  maar  hij  overleed  als  Wierstra  en  ook  zijn  nageslacht  te  Sneek  en
Leeuwarden gebruikte de naam Wierstra (zie onder U).
Dirk Willems, geboren in 1797 in Poppingawier,  ouderloos in 1811/1812,
gebruikte  later  de  naam  Wierstra,  maar  er  is  dus  geen  naamacte.  Zijn
nageslacht leefde in Utingeradeel met deze naam (zie de aanvulling).
11) In Schoterland werd de naam Wierstra aangenomen door Jan Gerrits te
Heerenveen.  Hij  gebruikte  later  als  naam  Wierdstra  en  ook  zijn  zoon
gebruikte deze naam, maar zijn dochter overleed als Wierstra.
Dus geen nageslacht Wierstra uit Schoterland (zie onder R).
12)  In  Westdongeradeel  werd  de  naam  Wierstra  aangenomen  door  de
broers Durk Goslings uit Ternaard en Doeke Goslings uit Brantgum. Durk
had toen 4 kinderen, maar Doeke had nog geen kinderen. De broers en de
nakomelingen gebruikten later de naam Wiersma.
Uit Westdongeradeel dus geen Wierstra's (zie onder M).
13)  In  Weststellingwerf  werd  de  naam  Wierstra  aangenomen  door  Jan
Hendriks uit Ter Idzard. Hij was toen nog niet getrouwd, maar had later
alleen een jong overleden dochter. Zijn zusters gebruikten ook deze naam.
Uit deze gemeente kwamen dus evenmin Wierstra's (zie onder T).
14) In Wonseradeel neemt Haantje Gerlofs uit Schraard de naam Wiersma
aan,  maar  hij  overlijdt  te  Sneek  als  Wierstra,  evenals  zijn  broer  Jouke
Gerlofs (zie onder U).

In 1947 waren er in totaal 233 personen met de naam Wierstra in 25 van de
44 Friese gemeenten.
Baarderadeel 3; Barradeel 3; Bolsward 1;
Dantumadeel 4; Doniawerstal 2; Ferwerderadeel 41; 
Gaasterland 16; Harlingen 1; Haskerland 1;
H.O.N. 2; Kollumerland 14; Leeuwarden 30;
Leeuwarderadeel 1; Lemsterland 1; Menaldumadeel 18;
Oostdongeradeel 9; Ooststellingwerf 2; Opsterland 7;
Rauwerderhem 1; Smallingerland 1; Sneek 15;
Tietjerksterad. 6; Utingeradeel 1; Westdongeradeel 10;
Weststellingwerf 43.
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Aanvullingen Burgerlijke Stand op Wierstra na 1811

In een aantal andere gevallen werd de naam Wierstra ook gebruikt na 1811
in de Burgerlijke Stand bij geboorte, huwelijk of overlijden. Meestal berust
dit  op een  fout  of  misverstand.  Soms is  de naam juist,  maar  is  er  geen
naamacte.
1)  In  Baarderadeel  wordt geboren  Hiltje  Wierstra  op 9-9-1817. Zij  is  de
dochter  van  Bauke  Atzes  Wiersma,  die  op  27-3-1813  in  deze  gemeente
trouwt  met  Antje  Lykles  Lolkema.  Zowel  Bauke  als  dochter  Hiltje
overlijden als Wieringa.
2) In het Bildt overlijdt ongehuwd op 23-1-1847 Jeltje Klazes Wierstra, 60
jaar. Zij zou een dochter zijn van Klaas Jans uit Blija, maar haar ouders heb
ik niet kunnen vinden.
3) In Dantumadeel wordt op 18-3-1817 een dochter geboren van Hendrik
Sybes van der Galiën en Martsen Deddes Wierstra.  Martsen overlijdt  als
Wiersma en de familieleden van Martsen noemen zich ook Wiersma.
4) In Ferwerderadeel wordt op 29-1-1823 een zoon geboren van Dirk Abes
Hijma en Grietje  Andries  Wierstra.  Zij  trouwde echter  als  Wierdsma en
overlijdt later als Wiersma.
Op  21-2-1817  en  17-7-1818  worden  dochters  geboren  van  Hendrik  Jans
Faber en Baukje Jacobs Wierstra. Baukje hertrouwt in 1826 als Wierstra,
maar overlijdt als Wierda.
In het registre civique van Ferwerderadeel uit 1812 komen 3 personen voor
met de naam Wierstra. Het betreft vader en zoon Ate Oenes Wierstra en
Jasper Ates Wierstra en daarnaast Martinus Gerlofs Wierstra.
Ate nam echter op 26-12-1811 de naam Wynstra aan voor zichzelf en zijn
kinderen.
Martinus Gerlofs nam op die dag de naam Wierdsma aan. Hij kwam uit
Niawier  en gebruikte  ook de naam Wierstra.  Ate  overlijdt  als  Wienstra,
Jasper als Wijnstra en Martinus als Wiersma.
5)  In  Haskerland  overlijdt  Trijntje  Roelofs  Wierstra  op 12-4-1847.  Haar
vader wordt reeds bij Q1749 te Sloten met de naam Wierstra vermeld (zie
onder C).
6)  In  Idaarderadeel  wordt  op  6-7-1817  een  dochter  Jantje  geboren  van
Aaltje Willems Wierstra en Jelle Douwes Tasma.  Zij  was een zuster van
Dirk Willems Wierstra (zie onder A).
7) In Leeuwarderadeel worden op 19-4-1818 en 10-12-1820 zoons geboren
van Auke Harmens Andringa en Hiltje Keimpes Wierstra.  Zij overlijdt te
Stiens  als  Hiltje  Keimpes  Wiersma.  Haar  vader  Keimpe  Freerks  van
Niawier was reeds voor 1811/1812 overleden.
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8)  In Lemsterland  overlijdt  op  7-9-1828 Hartman Wierstra  en op 16-2-
1833 zijn zoon Garbrand Wierstra (zie onder B).
9) In Oostdongeradeel trouwt op 24-4-1821 Anne Scheltes Wierstra. Zijn
vader  heet  echter  Schelte  Bokkes  Wiersma  en  Anne  overlijdt  ook  als
Wiersma.
Op 19-5-1821 trouwt daar Daniel Taekes Wierstra. Zijn moeder nam echter
als weduwe in 1811 voor haar kinderen de naam Wiersma aan en Daniel
overlijdt ook als Wiersma.
10) In Sloten wordt op 27-9-1819 Tjitske Bakker geboren, een dochter van
Akke Ruurds Wierstra en Wietse Hendriks Bakker.Akke was een dochter
van Ruurd Wierds, boer te Sint Nicolaasga, die daar echter in 1812 de naam
Wierdsma aanneemt.
Op  28-2-1842  en  2-4-1842  overlijden  te  Sloten  dochters  van  Kornelia
Ruurds  Wierstra  en Jan Jans Visser.  Kornelia  was  ook een dochter van
Ruurd Wierds Wierdsma.
11) Op 7-9-1826 overlijdt  in Sneek Aaltje  Wierstra,  75 jaar,  dochter van
Albert Wierstra. Haar ouders heb ik niet gevonden.
12) In Tietjerksteradeel wordt op 6-5-1813 het overlijden geregistreerd van
Jan Scheltes Wierstra, fuselier, geboren te Oostermeer, overleden op 31-3-
1813 te Nijmegen in het hospitaal. Zijn ouders zijn mij niet bekend.
Op 1-4-1820  overlijdt  in  Oenkerk  Dieuwke  Klazes  Wierstra.  Haar  vader
Klaas  Sydses  Wierstra  was  reeds  onder  deze  achternaam  bekend
(1730,1737) (zie D).
Lieukje  Deddes  Wierstra  trouwt  op  13-4-1816  in  Bergum.  Haar  familie
gebruikt echter de naam Wiersma.
13) In Utingeradeel trouwt op 27-5-1826 Dirk Willems Wierstra. Hij kwam
uit  Poppingawier  en gebruikte  de  naam Wierstra.  Ook  zijn  kinderen  en
kleinkinderen in Utingeradeel hadden deze naam (zie onder A).
14) In Westdongeradeel overlijdt Tjepke Wierds Wierstra op 15-4-1825 te
Nes.  Er  is  geen  naamacte  1811/1812  en  er  is  alleen  nageslacht  via  zijn
dochters. Uit Antje Tjepkes Wierstra wordt op 4-3-1817 te Nes een dochter
Antje geboren. Uit Moeder Tjepkes  Wierstra wordt op 24-5-1820 te Nes
een zoon Pieter geboren.
Trijntje Gerlofs Wierstra overlijdt op 3-1-1827 te Nes. Haar ouders waren
1811/1812  al  overleden,  maar  zij  zal  de  naam Wierstra  gebruikt  hebben
omdat zij uit Niawier kwam.
Op  20-5-1824  trouwt  Aaltje  Stevens  Wierstra  met  Sije  Hendriks  van
Sinderen.  Van Aaltje Stevens  Wierstra  en van haar  zuster  Antje Stevens
Wierstra worden kinderen geboren in deze gemeente.Ook overlijdt op 3-8-
1841 te Ternaard hun broer Liebe Stevens Wierstra met deze achternaam,
maar vader Steven Harmens had in 1811 de naam Wiersma aangenomen, 
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hoewel hij tekende als Wyrstra (mairie Ternaard-31).
15) In Weststellingwerf trouwt op 18-3-1812 Harmagoras Pieters Wierstra.
In  1812  neemt  hij  als  Hartman  Pieters  de  naam  Wierdstra  aan  en  hij
overlijdt ook op 20-8-1826 te Vinkega als Hartman Pieters Wierdstra. Zijn
dochter trouwt echter weer als Marijke Hartmans Wierstra op 22-5-1852 in
deze gemeente.
Op 30-7-1865 overlijdt in Blesdijke Harmke Klazes Wierstra. Haar vader
Klaas Jans had echter in 1812 te Vinkega de naam Wierdstra aangenomen.
Hij overlijdt in 1817 wel als Wierstra.
16) In Wymbritseradeel wordt op 8-9-1858 geboren Ytje de Boer, dochter
van Pietje  Jelles  Wierstra  en  Hendrik  Jetses  de  Boer.  Pietje  was  echter
geboren als Vierstra en ook getrouwd als Vierstra.

VRAAG
Wie o wie kan mij  meer vertellen over Lysbeth Pieters.  Zij  is geboren te
Dokkum. Zij trouwt in 1664 te Leeuwarden met Bote Anes. 
Bote Anes, geb. te Leeuwarden op ...... 1637, van beroep Metselaar, 
overl. te ....... op ........, tr. te Leeuwarden op 2 november 1664 
met Lysbeth Pieters, geb. te Dokkum op ........., overl. te ....... 
op ........
Menno van der Hauw (

De Redactie zoekt kopij voor komende nummers. Er wordt gedacht aan 
onderwerpen die elke genealoog wel voorradig heeft:
* Mijn favoriete voorouder. Ieder heeft wel een voorouder waar iets 
bijzonders mee is. De redactie is een serie begonnen en hoopt op 
bijdragen van de leden. Hooguit één A4-bladzijde=2 Sneuperbladzijden
* Een bijzondere achternaam. Wel eens bij uw onderzoek een bijzondere 
achternaam tegengekomen? En ontdekt hoe die naam tot stand kwam? 
Schrijf er een stukje over!
* Familieverhaal klopt niet. Bestaat er in uw familie ook zo’n van vader-
op-zoon doorverteld verhaal waarvan u ontdekt dat het niet klopt? Doe er 
verslag van!
* Bijzondere foto. De mogelijkheid bestaat om foto’s af te drukken in De 
Sneuper. Maak er gebruik van en stuur een bijzondere foto in!
* Voor alle ingeleverde kopij geldt: graag digitaal (diskette of als e-mail)!
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GENEALOGIE EN INTERNET: 
klikt dat of byte dat?

Freeke Sijtsma (

Internet is een bijzonder fenomeen. Zo kom je onder andere via de bij veel
mensen bekende startpagina op alle uithoeken van internet, met klikken en
doorklikken gaat  er een wereld  voor je open.  Ook die  van het  verleden,
ontdekte ik een kleine 2 jaar geleden toen ik via verschillende sites terecht
kwam op de website van het Ryksargyf. 
De  ver  weggestopte   gedachte  om  ´ooit’  nog  eens  mijn  afkomst  na  te
pluizen begon zich een weg naar boven te banen toen ik al doorklikkend de
naam ingaf  van mijn pake Klaas Daniels  Sytsma. De rest  laat  zich bijna
raden! Mijn verbazing was enorm toen daar zomaar de gegevens van zijn
geboortedatum, zijn ouders en het nummer van de geboorteakte op mijn
beeldscherm stonden. Die avond had niemand meer iets aan mij, want ik
bleef doorklikken en zoeken! Sinds die tijd heb ik er een boeiende hobby
bij.

Een paar weken later had ik al meerdere generaties gevonden en allerlei
familierelaties gelegd zonder ooit een archief van binnen te hebben gezien.
Wel had ik een bonte verzameling van nuttige tips, interessante sites, (o. a.
die van De Sneuper) en leuke emailcontacten met andere onderzoekers die
hun gegevens op internet hebben gepubliceerd.  Ik was heel tevreden over
de bereikte resultaten en vond genealogie en internet wel samen klikken!
Totdat  ik  het  stukje  redactioneel  las  in  De  Sneuper  ongeveer  een  jaar
geleden, dat ging over internetsneupers zoals ik. Daarin stelde de schrijver
dat het achterhalen van gegevens op deze manier tot andere resultaten kan
leiden dan via de ‘oude’ manier.  Internet klikt niet altijd, het byte dus ook
wel eens!

Tja, daar zit je dan, met vragen als: hoe betrouwbaar zijn mijn gegevens?
Hoe  kom  ik  nu verder,  want  wonende  in  Noordwijkerhout  loop  je  niet
zomaar even een Fries archief binnen, los van de afstand combineert dat
niet zo goed met een fulltime baan. 

Mijn  lidmaatschap  van  De  Sneuper  bleek  ook  hier  een  uitkomst.
Eerlijkheid  gebied  me  te  vermelden  dat  naast  de  informatie  die  de
vereniging  biedt  het  leggen  van  contacten  met  andere  leden  leuk  en
leerzaam is. Bovendien bleek het voor mij DE oplossing om de verzamelde 
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gegevens te controleren. Via een ander Sneuperlid kreeg ik zoveel materiaal
aangeleverd dat ik niet alleen mijn via internet verzamelde gegevens kon
nazien  (er  zaten maar  2 foutjes  in!)  maar ook flink  kon uitbreiden  met
nieuwe informatie. En de schrijver van het stukje redactioneel heeft zeker
gelijk, als je je gegevens zo betrouwbaar en volledig mogelijk wilt hebben is
het  zoeken  in  de  oude  akten  een  absolute  must.  Mede  dankzij  het
speurwerk  dat  enkele leden voor mij  hebben  verricht  heb ik  onlangs de
duizendste persoon aan mijn Sijtsma-stamboom kunnen toevoegen. 

Ik  blijf  een  internetsneuper,  want  dat  is  leuk  en  het  levert  nog  steeds
interessante gegevens en contacten op. Helaas heb ik nog steeds het archief
in Friesland niet van binnen gezien, maar dat ga ik in de toekomst zeker
doen!  Genealogie  en  internet:  het  klikt  en  byte,  en  mogelijk  dit  najaar
komen de gegevens op een eigen site.

INTERNET  LEIDT  SNEL  NAAR  BIBIANA
ROHLING

Richard Keijzer (

Ik  ben  bezig  met  het  uitpluizen  van  de  kwartierstaat  van  mijn  twee
dochters. Aan de kant van mijn vrouw kom ik daarbij terecht bij de familie
Rohling, waarvan de stamvader rond 1780 is geboren in Neuenkirchen. Het
gaat om Bernardus Hermanus Rohling, die ik voor het gemak maar even
aanduid als stamvader omdat ik nog geen gelegenheid heb gehad om nader
onderzoek te doen in Duitsland.
Bernardus Hermanus, ook wel  Beernt genoemd, kwam naar Dokkum en
trouwde daar op 21 november 1813 met Barbara Pieters Peel, dochter van
Pieter Leenderts Peel en Aafke Thomas. Zij is gedoopt op dinsdag 28-02-
1786 in Dokkum. Barbara Pieters is overleden op donderdag 30-06-1842 in
Dokkum, 56 jaar oud.
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Het echtpaar  kreeg twee kinderen, Bernardus  Hermanus junior,  geboren
op 24 februari 1815 en Petrus, die op 16 april 1817 het levenslicht zag.
Mijn  onderzoek  concentreerde  zich  op  Petrus,  omdat  hij  een  directe
vorvader van mijn vrouw is. Petrus Rohling was kleermaker, die in eigen
stad  kennelijk  onvoldoende  emplooi  kon  vinden.  Hij  week  uit  naar
Groningen en trouwde daar in 1843 met Bibiana Bos, geboren op 19 maart
1810 te Zuidwolde (Gr.) en RK gedoopt in Bedum.
Dit echtpaar kreeg drie kinderen, te weten:
Bernardus Hermanus Rohling op 31 juli 1844
Barbara Rohling op 12 september 1847 en
Anna Suzanna Rohling op 21 mei 1850

Internet
Bij  het in kaart brengen van de familie heb ik veel gebruik gemaakt van
internet, onder andere de site van het Ryskargyf. Verder onderzoek in het
archief leverde nog meer gegevens op. Toch kon ik zo niet alle leden van de
familie traceren. Van sommigen was er wel een geboortedatum te vinden,
maar verder niets.
Al speurend over het net kwam ik terecht bij de site van Ellis Island, het
kleine eilandje voor de kust  van New York waar  alle  immigranten langs
moesten voordat ze de Verenigde Staten mochten betreden. Zoeken op de
naam Rohling leverde een paar hits op, waaronder een Sophia Bibiana. De
naam Sophia zei me niets, maar Bibiana liet een belletje rinkelen. 
Deze naam is  dermate  schaars,  dat het  hier  wel  om familie  zou moeten
gaan. De opgegeven leeftijd van 24 jaar was consistent het geboortejaar van
Bibiana Clara Maria Rohling, geboren op zondag 09-08-1885 in Dokkum
als dochter van Bernardus Hermanus Rohling en Maria Theresia  Sophia
(Maria) Tombeil.
Uit  het  logboek  van  het  Stoomschip  Potsdam,  dat  in  augustus  1910 uit
Rotterdam vertrok naar Amerika,  werd duidelijk dat Sophia Bibiana een
non was, behorend tot de congregatie van de Zusters van Liefde uit Tilburg.
Ook weer  via  internet  heb  ik  toen de website  van deze  orde opgezocht,
waarop ook een emailadres was te vinden. Wie niet waagt die niet wint, dus
stuurde  ik  een  mail  met  het  verzoek  om nadere  informatie.  Die  kwam
binnen een week en het bleek inderdaad om de gezochte Bibiana te gaan.
Zij  had  als  kloosternaam  Sophia  gekozen,  een  van  de  namen  van  haar
moeder. Die moeder overleed toen Bibiana 17 jaar was. Zes jaar eerder was
haar vader al overleden.
Zuster Sophie, zoals ze voortaan heette, deed haar Tijdelijke Geloften op 8
mei 1905 en de Eeuwige Geloften op 13 juli 1908. Vanaf die laatste datum
tot 15 augustus 1910 verbleef ze in klooster Insula Dei in Arnhem, waarna 

20



ze vertrok naar het klooster in Taftville in de VS. Het bericht uit Tilburg
wist  ook  nog  te  melden  dat  zuster  Sophie  de  Amerikaanse  nationaliteit
heeft aangenomen en dat ze nog in leven was in 1970, toen een deel van de
Amerikaanse  kloosterprovincie  zich  afscheidde  van  de  Congregatie  te
Tilburg. Een email-adres van het klooster in de VS besloot de brief.
Het sturen van een email naar de VS was een volgende stap om het hele
plaatje compleet te krijgen. Ondertussen kon er ook zelf nog via internet
worden gespeurd:
Naturalisatie betekent, dat iemand een social security nummer krijgt en via
de  website  van  de  Mormonen  kan  worden  gezocht  in  de  database  met
overledenen. Na een sterfgeval verliest het social secirity nummer namelijk
zijn geldigheid en dat moet opgeketend worden. Wat bleek, er was in juni
1985 inderdaad een Sophia Rohling overleden, met geboortejaar 1885. Dat
zou betekenen dat zij bijna 100 jaar is geworden.
Een dikke brief uit de VS, die eind april op mijn deurmat plofte, bevestigde
dit.  Zuster Sophie is  overleden op 21 juni 1985, enkele  weken voor haar
honderdste  verjaardag.  In  de  envelop  zat  ook  een  kopie  van  de
naturalisatie-akte, gedateerd 10 juni 1960.

Ik  had  niet  gedacht  dat  ik  met  behulp  van  internet  binnen  een  maand
iemands doopceel vrijwel geheel kon lichten. Het had nog sneller kunnen
gaan,  als de posterijen er geen twee weken over  hadden gedaan om een
envelop over de Atlantische Oceaan te krijgen. Al met al toont het wel aan,
dat internet voor het doen van genealogisch onderzoek een heel belangrijk
hulpmiddel is en dat wilde ik even laten weten.
Ik  hou me aanbevolen  voor meer  gegevens  van de familie  Rohling,  met
name  de  voorouders  van  degene  die  ik  nu  noodgedwongen  moet
aanmerken  als  de  stamvader,  Bernardus  Hermanus  Rohling  uit
Neuenkirchen. Mijn vondsten nog even op een rijtje:
website Ellis Island: 31 maart email uit Tilburg: 7 april
envelop uit Taftville: 28 april
Richard Keijzer, J. de Wittstraat 13, 1215 GT Hilversum

VRAAG
Jolt  Oostra  (0512-533052)  vraagt  ter  completering  van  zijn  in  het
Genealogysk Jierboekje te verschijnen kwartierstaat:
Wie kent Lammert Jans die op 21-7-1743 te Ternaard trouwde met Lysbeth
Gerbens.  Het huwelijksregister  meldt  dat  hij  afkomstig  is  van Rinsuma-
geest. Daar is echter niets te vinden. Wie helpt bij de speurtocht naar zijn
voorouders??
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MIJN FAVORIETE VOOROUDER

R. Tolsma (

Wat is het toch dat er in deze rubriek steeds mensen
voorkomen die  nou niet  bepaald  van een voorbeel-
dige levenswandel getuigen? Komt dat omdat we ons
toch  wel  verwant  voelen  of  omdat  er  juist  van  hen
zoveel  materiaal  in  archieven  is  achtergebleven  in
tegenstelling  tot  de  brave  burgers  waarvan  vrijwel
niets meer is terug te vinden?
Het is een interessante vraag want ook mijn favoriete
voorouder heeft het een en ander uitgehaald al heeft
hij zich in zijn latere leven daarvan hersteld.
Het  is  Johan  Cornelis’  *  20-1-1697 Oosterlittens  en
+ 18-2-1758 aldaar, getrouwd met Hiske Sints * 9-2-1697 Hijlaard en + in
1768 te Wommels.
Het echtpaar vestigde zich in Welsrijp,  gemeente Hennaarderadeel,  waar
Johan  Cornelis’  het  beroep  van  bakker  uitoefende.  In  die  hoedanigheid
komt hij een aantal keren voor in de kerkenraadsnotulen en niet vanwege
nobele feiten:
“Als  d’E.  Kerkenraadt  op sondagh den 3  maart  deeses  jaars  1726 na de
predikatie tot Baijum in de kerk bijeen was, wierde voorgestelt hoe dat er
een gerugt door de buiren verspreydt wierde dat Johan Cornelis Mr. Backer
en  lidtmaat  van  desHeeren  Jesus  Christus  Gemeente  tot  Welsrijp,  voor
Dirk Orks tien bollen gebakt hadde die over de 100 loodt te ligt waaren, …”
De kerkenraad besluit onderzoek te gaan doen naar dit gerucht en verzoekt
de bakker zich van het vieren van het Heilig Avondmaal te onthouden “om
alle ergernisse voor te komen”. 
Het  onderzoek  toont  aan  dat  bakker  Johan  Cornelis  ’nog  meer  op  zijn
kerfstok heeft. Hij heeft al eens eerder te lichte broden afgeleverd, nog wel
voor iemand die door de diaconie werd onderhouden. Ook zijn er lidmaten
naar de kerkenraad gestapt met de mededeling “dat sij brooden aan sijn
huys gehaalt hadden, en bij het tellen der kerven bevonden hadden dat er
een kerf meer op de stok gesneden was als er brooden gehaalt waaren”. Dat
is wel twee jaar eerder gebeurd, maar nu wordt het de krenterige bakker
nog eens nagedragen.
De  schoolmeester  van  het  dorp,  Sipke  Jans  Roordahuijs,  krijgt  van  de
kerkenraad de onaangename taak Johan Cornelis’- nota bene zijn zwager –
ter  verantwoording  te  roepen.  Die  is  allerminst  onder  de  indruk.  De
meester komt terug met het bericht “dat hij de citatie aan Johan Cornelis  
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hadde gedaan en dat die hem hadde belast te seggen dat hij de kerkenraadt
niet hadde te spreken en daarom ook voor haar niet soude komen, doch soo
de kerkenraadt hem hadde te spreken, dat sij dan bij hem konde komen”. 
De kerkenraad pruimt dat natuurlijk  niet  en geeft  de schoolmeester  een
reprimande omdat hij zich door zijn zwager met een kluitje in het riet heeft
laten sturen. De bakker wordt nogmaals ter verantwoording geroepen en
van het avondmaal uitgesloten maar de zaak loopt voorlopig met een sisser
af omdat Johan Cornelis’ met zijn gezin naar Baard verhuist. Daar legt hij
in  1730  alsnog  een  soort  schuldbekentenis  af,  wellicht  omdat  hij  zijn
kinderen  anders  niet  kan  laten  dopen.  De  attestatie  wordt  toegestaan
“nadat hij schuldt bekent, hem over zyn ongehoorsaamheijdt beklaagt en
daarvan vergevinge versogt hadde”.
Johan  Cornelis’  wordt in  1741  tolbaas  (pachter)  op  Huilkenstein,  het  in
1652 gebouwde tolhuis van de stad Bolsward, gelegen aan de Leeuwarder
en Franeker trekvaart, ter hoogte van Oosterlittens en in 1932 afgebroken.
Daarvoor moet hij zich stevig in de schulden steken en al gauw bezit  hij
geen  rooie  cent  meer.  Hij  moet  toezien  dat  in  september  1742  al  zijn
spullen in een boelgoed verkocht worden, maar hij krijgt ze van de diaconie
van Baard in bruikleen terug. Deze diaconie had de onderhoudsplicht van
het  gezin  van  Johan  Cornelis’  omdat  zij  nog  maar  kort  in  Oosterlittens
woonden.  Het  was  voor  de  diaconie  financieel  gezien  beter  om zulks  te
doen: beter hem als  tolbaas,  bakker en koterboer  in bedrijf  te laten dan
hem geheel  te moeten ondersteunen.  De hele  huishouding met bakkers-
gereedschap,  meubels,  beddengoed,  20 kippen,  2  koeien,  kalveren,  hooi
enz. is bijna 280 carg. waard en wordt door de diakenen direct doorbetaald
aan secretaris Wiarda, de grootste schuldeiser.
Hun vertrouwen in de goede afloop wordt niet beschaamd want al op 2
maart 1744 wordt de akte geroyeerd en is Johan Cornelis’ weer vrij man.
Zijn financiële positie gaat snel vooruit want in 1744 biedt hij nog 6 carg
aan als te betalen belasting, maar in 1749 schrijft het Quotisatiecohier hem
aan voor 21 carg, hoewel hij nog als “tolbaas en koterboer en sober in staat”
te boek staat. Bij een proces uit 1756 verklaart hij als getuige “dat hij in zijn
tolhuis alles tapte, so Wijn, Bier, Brandewijn als Jenever” Het kan verkeren

Door  het  tolbaas  zijn  van  Johan  Cornelis’  is  tevens  verklaard  waarom
kleinzoon Bauke Sints in 1812 de familienaam Tolsma heeft aangenomen.
Hij moet de verhalen over zijn grootvader Johan Cornelis’ hebben gehoord
die bijna 20 jaar tolbaas op Huilkenstein onder Oosterlittens was. Dat zal
hem  bewogen  hebben  om  als  familienaam  Tolsma  te  kiezen  toen  de
Napoleontische Tijd daarom vroeg. Hier zij nog opgemerkt dat zijn zuster
Trijntje de achternaam Tolsma al in 1800 bij haar huwelijk gebruikte, de
naam was dus al bekend!
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BESCHRIJVING VAN DE FOTO’S

Foto 1: Familie Joustra – Van der Kooy
Op de kleinste foto staan mijn grootouders en hun twee kinderen:
Hein Joustra *1-1-1891, +1965;
Jantje v.d. Kooy *23-1-1890, +1983;
Jan Joustra *27-1-1911, +1996;
Froukje Joustra *21-2-1913, +1996.
De foto is genomen in 1913. Hein Joustra was sigarenmaker bij Bouma’s
sigarenfabriek op het Zuiderbolwerk. Verkocht petroleum aan huis. Hij was
vooral  bekend  om  zijn  konijnenfokkerij  (Lotharingen).  Hij  heeft  vele
prijzen gewonnen. Oudere Dokkumers weten dit nog wel.
(Broersma-Haaijer)

Foto 2: Kinderen van Jan en Grietje Diks – Van der Kooy
Op  de  grote  foto  staan  de  kinderen  van  Jan  Diks  en  Grietje  v.d.  Kooy
(zuster van Jantje). Links staat Carel * 1-3-1922. Carel stond in de jaren ’50
met een kraam met van alles te koop hoek Zijl en Diepswal. Velen zullen
hem kennen Koopman Carel van het Noorden, zijn handelsnaam.
De tweeling Jelte (links) en Johannes (rechts) *1-4-1922. Jelte Diks heeft
jaren bij de PTT gewerkt. Helaas is Johannes op 11-jarige leeftijd overleden.
Het  gezin  kreeg  op  22-7-1938  nog  een  tweeling:  Marietje  en  Jannie.
(Broersma-Haaijer)

Foto 3: Bouw van een huis te Kollum, 1903
Een foto uit 1903 met een deel van de woning,  die tot 1979 op de hoek
Voorstraat - Van Scheltinge te Kollum stond.  Het pand was indertijd van
gemeenteontvanger Heine Klaver, later was het in Kollum bekend als ‘Het
huis  van de dames Klaver’   Slechts één persoon is  bekend.  Tweede  van
rechts met zaag in de hand is Jan IJpes de Haan, geboren in 1878 in Raard
(WD). Na zijn huwelijk was hij vanaf 1913 mr. Timmerman in Ternaard. 
De  term ‘bouwvakker’  bestond  niet.  Men was  timmerman,  punt  uit.  De
twee  stucadoors  waren,  en  zijn  meestal  ook  nu  nog,  in  het  wit.  De
timmermannen  hadden  de  das  voor,  de  leerjongen  derde  van  links
natuurlijk  niet.  De  opperman  op  de  ladder  stond  ook  niet  hoog  op  de
ranglijst maar hij was heftruc, lift, kraan, sjouwer van alles tegelijk. Hij had
en heeft nog steeds het meest onderschatte beroep van dit ploegje. Doet hij
zijn werk goed dan heeft een ieder genoeg materiaal en staan de steigers
tijdig  klaar.  Zouden  de  jonge  bouwvakkers  van  nu  het  gereedschap
herkennen? De twee handzagen wel maar die gebruiken ze bijna niet meer.
De  lange  rijschaaf  derde  van  links  is  al  lang  geleden  vervangen  door  
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een kleine handzame elektrische schaaf die in één moeite door je vinger
ook meeneemt. En het kruishout in de hand uiterst rechts? Een onbekend
iets in de tegenwoordige bouw. Achter de emmer van de opperman is nog
net een platte bak te zien. Hierin deed de opperman m.b.v. ‘de schuit’ de
mortel  (specie).  De schuit deed de opperman op de schouder, soms met
losse handen, dan was het oor van de opperman het stuur.
De foto toont niet de gehele bouw maar het is wel zeker dat er niet een afval
container  stond.  Houtafval  en  papier  verdwenen  in  de  kachel.  Steen,
mortel, dakpannen etc kwamen in een uitgegraven deel bij de fundering of
op een plaats waar later een stenen vloer overheen kwam. Ook wel bij een
boer  als  erfverharding.  Was  dat  grondvervuiling,  ach  deze  steenachtige
materialen gingen gewoon terug naar hun ‘roots’ Het is niet te hopen dat
iemand die deze foto onder ogen krijgt werkzaam is bij een ARBO dienst of
bij  de arbeidsinspectie  want van dit  soort  taferelen krijgen ze hoofdpijn.
Toch is het nog niet zo lang geleden dat de houten steigers met touw aan
elkaar gebonden overal gebruikt werden. (P.de Haan)

Foto 4: In de tuin van de onderwijzerswoning te Niawier, rond 1905
Deze foto kwam in ons bezit via de heer Sjouke de graaf van Dokkum, een
kleinzoon van de op de foto staande Sjouke de Graaf. De foto is van 1900-
1908 en gesitueerd in de tuin van de hoofdonderwijzerswoning,  in 1883
nieuw  gebouwd,  te  Niawier.  Voorheen  was  de  woning  inpandig  in  het
gebouw  van  de Openbare  Lager  School.  Wegens  een uitbreiding  van  de
school werd de bestaande onderwijzerswoning in 1885 bij het tweeklassige
schoolgebouw betrokken. In vroeger tijd was het veelal de gewoonte om de
eerste  scholen  te  bouwen  op  terrein  van  de  kerk.  Daarom  zal  ook  het
gebouw  van  de  Nederlands  Hervormde  kerk  het  decor  zijn  op  de
achtergrond. Boven vlnr het jongetje aan de hand van mevrouw Koopmans,
Grietje Siccema, Wikje de Graaf-Bierma, de vrouw van meester Sjouke de
Graaf die van 1900 tot 1908 hoofd van de school te Niawier was. Trijntje
Postma, die een snoepwinkeltje had in een steeg in het dorp, de vrouw van
Jan Eelkes Holwerda en Geertje de Wind. De beide meisjes zijn Nienke en ?
Holwerda, later getrouwd met Spriensma. Beneden: Boukje Siccema, Ida
Kreeft onderwijzeres, de laatste onbekend. (JW)

Foto 5: De oude slachterij Feenstra
Over slachterij Feenstra te Dokkum zal in het volgende nummer een artikel
verschijnen.  In  dit  nummer  alvast  een  paar  foto’s  als  “opwarmertje”.
Firmant  Hendrik  staat  hier  voor  een  Kromhout  Motorwagen  met
daarachter  een  Jumbo  aanhangwagen.  De  vleeswagens  werden  gebruikt
zowel  voor  vee  als  voor  vlees.  Dit  mocht  later  niet  meer  vanwege  de  
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hygiëne. Er werden zowel nieuwe vlees- als veewagens aangeschaft.(HA)

Foto 6: De oude slachterij Feenstra omstreeks 1950
De oude slachterij omstreeks 1950 met daarvoor de vlees-transportauto’s.
V.l.n.r.  gedeeltelijk  zichtbaar  een trailer  met daarvoor een internationale
truck, dan een G.M.C.-legertruck, vervolgens een Engelse Ford (deze auto’s
werden  bij  de  firma  Hulshof  voorzien  van  een  carrosserie),  dan  een
internationale  bestelwagen  en  dan  een  Pontiac  personenauto  (directie-
auto). Naast de personenauto staan 4 firmanten: v.l.n.r. oprichter dir.  F.
Feenstra, dan de zonen Hendrik, Klaas en Sjoerd Feenstra. Ate Minne was
toen nog klein en dus nog niet aan beurt. (HA)

Foto 7: De kweekschool te Dokkum in 1930.
Zie  het  verhaal  over  de  dreigende  afbraak  van  het  oude  kweekschool-
gebouw van D.A. Zwart in dit nummer op bladzijde 37.

Foto 8: Kruising Lyts Ein – De Buorren te Oosternijkerk voor 1900
Dit  is  de  oudst  bekende  dorpsfoto  van  Oosternijkerk.  De  foto  toont  de
hoofdstraat van het dorp, De Buorren, in zuidoostelijke richting. Links op
de  foto  de  restanten  van  het  omgrachte  terrein  van  de pastorie  van  de
hervormde gemeente. Deze gracht is na 1900 stukje bij beetje dichtgegooid
en tegenwoordig is nog slechts een 50 meter over aan de noordwestkant. Er
zijn plannen om een gedeelte hiervan op te nemen in de dorpsvernieuwing.
Tegen de muur rondom het kerkhof (op de foto net links van de prachtige
mogelijk  in  1870  geplaatste  houten  handwijzer)  staat  de  door  de
kerkvoogden in 1848 gebouwde regenwaterbak, gevoed door het kerkedak.
In tijden van grote droogte was de enorme bak goud waard; een ieder kon
dan voor een cent een emmer water kopen van de pachter van de bak. In
1868 is er een langdurige droge periode en bij de gemeenteraad komt een
rapport binnen van een provinciale commissie dat er niet om liegt:
- dat een groot aantal ingezetenen zich van drinkwater voorzien uit dobben
in een of ander land aanwezig die tevens dienen tot drenking van vee
- dat, volgens een ingesteld scheikundig onderzoek, het water uit de dobben
te Oosternijkerk niet als drinkwater is aan te bevelen…(enz, enz)
Er worden maatregelen genomen en een paar weken later meldt men:
“Te Nijkerk  heeft  men,  ná het  bezoek  der geneeskundige commissie,  de
waterdobbe bij het dorp uitgegraven en gereinigd, zoodat deze thans goed
water  levert…”  Er waren  in  die  tijd  zelfs  drie  waterdobben  in  het  dorp.
Omdat de gemeenteraad vond dat er vooreerst voldoende gedaan was aan
de watervoorzieining heeft het tot na 1930 geduurd voor er waterleiding in
de dorpen van Oostdongeradeel kwam.
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FOPPE EPKES ALS KRIJGSHELD
Een egodocument

Uit: “For uws lân, wyf en bern.”
De patriottentijd in Friesland. Fryske Academy, 1987.

J. Sijtsma

Het broeide al een hele tijd in het land, al sinds 1748 maar in 1787 barstte
de bom. Prins Willem V, de stadhouder in het Haagse was voor een groot
deel van het volk niet meer de goede Vaderlander-Stadhouder, die moest
verdreven worden! Ja ja, dat was brutale praat, maar dat was toen zo. Het
wanbeleid van die man ging veel mensen de keel uithangen. 
 “Die misselijke kerel”, noemde koningin Wilhelmina hem eens. “Daar wil
ik niet naast opgebaard worden in de Delftse grafkelder”,  schreef  ze aan
haar dochter koningin Juliana. “Denk er om”!
En  daar  had  je  nog  de  adviseur  van  zijne  Hoogheid,  de  Duitse  Hertog
Brunswijk. Dat was ook zo’n profiteur. Wat deed die man hier anders dan
een grote staat voeren op kosten van het Nederlanse volk? Die Mof! 
Met dat ‘Mof’ had Wilhelmina ook geen enkele moeite. Zij was nooit Duitse
geweest, zei ze eens. Gelukkig! 
Nou nou; ook weer zo’n boude uitspraak, maar ze meende het en dat was
wel goed.
   Maar  de  vrouw  van  die  prins  was  de  Duitse  prinses,  Frederika
Wilhelmina  Van  Pruisen,  wiens  broer  in  Duitsland een  heel  groot  leger
achter zich had en die rukte op verzoek van de prinses in Nederland op om
de revolutie hier de kop in te drukken. Nu zou dat landverraad zijn, maar
ja, je doet wat om den brode! Zij waren al ver gevorderd en die mare zal
reeds tot Marrum zijn doorgedrongen. Vandaar die ver-schrokkenheid, die
Foppe in dit verhaal zo plaagt. 
Ze komme! Ze komme!
Te Stiens zou de slag hier in het noorden plaats vinden, want de Pruisen
kwamen deze kant al op om hier weer orde op zaken te stellen, want het
was me daar een rommeltje in dat Nederland en bovenal: Friesland, met
die  Van  Beyma,  de  secretaris  van West-Dongeradeel  aan het  hoofd.  Die
stak  er  ongunstig  bovenuit!  Roerige  tijden  waren  het  in  1787.
Ontevredenheid alom. 
Foppe Epkes is met zijn pak vol textiel op de boerderij  van Piter Sytses,
genaamd: ‘Tersted’,  om een grijpstuiver te verdienen. Daar ontspint  zich
een gesprek dat de onrust van die dagen duidelijk weergeeft en daar komt
op dat moment de onheilstijding aan!
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Wie is Foppe?
Dat gaan we dan in de taal die Foppe dagelijks praatte eerst even uitleggen.

Foppe Epkes, 1787.
Foppe Epkes, (Holwert 1752 / 1753 - Hallum 1812), dy’t yn 1811 de namme
Huisinga oannaam, reizige mei it pak, sa’t yn syn ‘memoarje’ ek al útkomt.
Hij wie yn 1778 by syn trouwen út Marrum yn Hallum  kommen te wenjen.
De Pijeter  Sijesses  dêr’t  er  oer hat,  is  grif  Piter Sydses,  boer op Tersted
ûnder Ferwerd.  No ja, tichter by Marrum as by Ferwert.  Dy grutte pleats
fan giele stien, dy’t sa moai yn ’t lang oan de Súdkant by de wei lâns stiet en
dêr’t tsjintwurdich “Kadowinkel“ op in boerd bij de wei stiet.
Foppe syn belevenissen as reboeljemakker! Dat hat er in dei letter op skrift
steld en dat briefke is no eigendom fan Sjouke Faber yn Burdaard.
It hat in memorabele yngreep yn Foppe syn libben west en hy koe it net
litte om it op papier te setten, hoe gebrekkich ek.
De gegevens komme út ‘e DTB-argiven en de Speesjekohieren op it RAF.
Foar help en ynljochtingen hawwe Gosse Blom en Roel Demmink fan de
Fryske Akademy soarge.

Nu dan dat aangrijpende verhaal van Foppe himself.
Dat gaat zo:
Tot moerrije  wegengens de oorlog ijnt  jaar 1787
Den  18  September  waar  ik  bij  Pijetter  sijeses  met  het  Pak  om
kooppenschap te doen om meije koest wennijg te bevorderen doe saaten w
daar  oop  te  praten  met  ons  3  mannen  en  39  vrouwen  weegens  het
onroerrijgtheijt dat in het lant was soo seijgdie eenn man van oss af dat hij
na sijen huijs soude gaan en was just bijtten Duuer soo hoorde Dese man
de klookken  luden en rijep aan ons nijkerk  luyt  al  marrem ook al  Doie
waare wij alle seer versgregten benout en ik deet het slot op mijn pak en ik
gijen naar huijs en doe ijk te marrum kam stonde alk me en ge weer maar
wagten nog op nader beorder,  doe spraken sij da oover als sij  de vijand
souden te keer gaan of dat sij hem souden afwagten sij besloten dat sij hem
souden tee keer gaan soo kwam daar een boer mije het peert aan jagen so
hart hij konde gou gou zij kome al daarop daarop to met een ge weer en
met vorke de ander grijepe de ander poelsen Ik gen nahuijs en doe Ik te
Hallem kwam Doe waren sij al vort na Stijens Doe sogt Ik ook een gewer
ging heen maar doe wij daar kwamen waren s al vort Doe bleven wij daar
Dije  nacht  te  stijens  tot  den  19  september  maar  dij  dag  kwamen  de
menschen van alle kanten met hege wer dat aalk hadde het was soo ijeslijk
te seen dat mijn hart soo was aangedaan het is dat is nijet te seggen noog te
besriven doe de 20 september de morgens om 7 uir soot het konon met een 
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gingen wrij uternen na belkum en van bulkkum naaar stijens doe waren tot
23 toe doe ben daar af gegaan en naar hijs ende wij hebbe bedankt
Den 24 september 1787.
Foppe Epkes

Vertaling en nabetrachting:

Tot memorie wegens de oorlog in het jaar 1787.
Den 18 december was ik bij Piter Sytses met het pak om koopmanschap te
bedrijven en om mijn kostwinning een weinig te bevorderen. Zo zaten wij
daar  er  wat  over  te  praten  met  3  mannen  en  39  vrouwen  wegens  de
roerigheden die in het land waren. Zo zei een van die mannen van ons dat
hij naar huis zoude gaan en hij was juist buitendeur zoo hoorde deze man
de klokken luiden en riep aan ons: “Nijkerk luidt al en Marrum ook al” en
daarom waren wij allen zeer verschrokken en benauwd en ik deed het slot
op mijn pak, liet het daar staan en toen ik in Marrum kwam, toen stond elk
al met een geweer maar ze wachtten nog op nader order. Doe spraken zij er
over of zij de vijand tegemoet zouden gaan of maar afwachten. Maar toch
werd maar besloten om er maar op los te gaan en zoo kwam daar een boer
te paard aangedraafd,  zo hard hij  kon en riep:  gauw gauw, ze komen al
daarop, met hun geweer en met vorken en een ander met een greep en weer
anderen met polsen met een punt erop, speerpolsen dus, en ik ging naar
huis en toen ik te Hallum kwam doe waren zij allemaal al fort naar Stiens.
Doe zocht ik ook een geweer tussen de rommel in ’t hok en vond mijn oude
snij-seine, en ging heen, maar doe wij daar kwamen doe waren ze al fort.
Doe bleven wij daar die nacht te Stiens tot de 19 september maar die dag
kwamen de mensen van alle kanten met hun geweer, dat elk hadde het krap
en het was zo ijselijk om dat allegaar te zien, dat mijn hart daardoor zo was
aangedaan, wat ging het mal wat ging het mal, dat is, dat is niet te zeggen
noch te beschrijven en doe de 20ste september de morgens om 7 uur doe
schoot dat verrekte kanon en wij zijn doe richting Berlikum uitgenaaid en
van Berlikum weer naar Stiens, want ze stuurden ons daar terugge en doe
werd het de 23ste en doe zijn we naar huis gegaan en hebben verder voor
de eer bedankt en gezegd: 
Jimme redden er verders self maar met !
De 24ste September 1787.  
Foppe Epkes

(Die 39 vrouwen zal wel een verschrijving zijn.)
Let  wel,  hier  werden  de  klokken  langdurig  geluid  om  een  alarmsein  te
geven,  maar  men verwachtte  het.  Men wist  wat  er  gaande  was  en het  
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bracht toen de schrik onder de bevolking, want wat verwacht werd zou nu
gebeuren! Er was vooraf een soort mobilisatie op afroep aangekondigd en
nu zou er gevochten moeten worden! Tot dat verzet was zelfs van sommige
kansels opgeroepen! 
Wanneer je zoiets leest is het om te lachen, maar het moet voor die mensen
een ingrijpende ervaring zijn geweest, om er seer versgregtend en benout
van te worden!
Er is trouwens wel meer bekend over dat gebeuren in die dagen in onze
geschiedenis.
Waling Dijkstra verhaalt  er  over in één van zijn boeken:  Is  het  niet  “De
Sulveren Rinkelbel”? Zijn grootvader heeft het zelf beleefd. Ook hij drijft er
de spot mee. Hij laat zelfs de dokter van Stiens met de broek om de enkels
op de vlucht slaan. Die moest zo nodig op dat moment, maar toen viel dat
schot en ze moesten over de vaart met een praam, maar die voer al weg en
hij kon niet ver genoeg springen met de broek omlaag. Bats! In ’t water in
zijn blote, maar zij kregen zijn galgen (bretels) te pakken en hebben hem zo
aan boord gehesen! Aldus Walingom. 

Dat eerste schot schijnt al velen op de vlucht te hebben gejaagd.
En  wanneer  rustend  Notaris  Evert  Roorda  vele  jaren  later  zijn  eigen
aantekeningen  over  die  tijd  nog eens  naleest,  waarin hij  een  zeer  actief
aandeel had in de opbouw van dat verzet in de omgeving van Franeker, dan
kan hij  niet anders dan toegeven dat het eigenlijk maar een bespottelijk
gedoe geweest is. 
Zij die ik toen verachtte, heb ik nu hoog en zij die ik aanbad, veracht ik nu.
Want wat zij wilden was niets anders dan de plaats van Willem V innemen
en precies zo doen. En ik was een onderdanig schaap in hunne handen!
Maar dat begreep ik toen niet, schrijft hij twee en veertig jaar later, en als
verontschuldiging voert hij aan: Ik was toen nog maar achttien!

Doeke Wygers  Hellema,  eens  onderwijzer  te Wanswerd en later boer  en
belastingontvanger  te  Wirdum  schrijft  zijn  herinneringen  uit  die  tijd  in
1845 op in zijn dagboek. Hij is dan al 79 jaar, maar: ‘Het heugt hem nog
best’.
Hij schrijft aldus:
Ik herinner mij, dat ik op den 8 Sep. 1787 met een goed vriend, ik woonde
toen in Wanswerd, uit  nieuwsgierigheid  of belangstelling,  wij  dachten in
dezen verschillend, naar Franeker reed. 
De stad was vol gewapend volk, zijnde de zoogenaamde Vrij Corpsen uit
alle  oorden van Friesland,  maar vooral  van de Bildkant  en dien omtrek
(Juist  ja,  die  latere  rooie  rakkers!  J.S.)  derwaards  tot  verdediging  
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gedetacheerd  en toegezonden.  Men zwierde,  zwetste en woelde langs  de
straten,  men  exerceerde  en  marcheerde  onder  het  geweldig  slaan  der
trommen  op  het  exercitieveld  of  pleinen;  de  burgerij  was  met  4,  5,  6
mannen  belast  met  inkwartiering,  de  deuren  stonden  overal  wijd  open,
wegens het uit- en inloopen, de gewapende lieden waren in eigen kleeding,
behalven  de  hooge  en  lage  officieren  in  uniform  militair;  op  deze  dag
kwamen er ongeveer 150 of 200 man van Utrecht over Makkum ‘s middags
binnen  tot  versterking.  Wij  stonden  toen  nog  bij  het  bolwerk  van  de
Harlinger poort, toen deze militairen binnen marcheerden, alwaar de een
de ander verdrong, het vloeken zwetsen en tieren, en vreugdekreten hadde
geen einde en om de toen aldaar bestaande ijdelheid en ligtzinnigheid van
het algemeen te oordelen, hoorde ik van de naaststaande van iemand, die
zeer klaagde dat hij zo gedrukt werd zeggen: Ast dou inne hymmel sa volle
romte kriegeste, dan meistou wol sprekke van gelok, hood dij derom mar
gou stil. O! wat zegen! zal er op zulke verdedigers van vrijheid, gelijkheid en
broederschap  rusten?  dagt  ik  en  spraken  op  de  te  huis  reis  onderling
daarover,  waarin  beiden  overeenstemden  in  zulk  een  handeling  en  de
daarmee loszinnigheid vergezeld gaande, nimmer zegen was te verwachten.
Te Stiens verschanste men zich in verband met Franeker om zich tegen de
Staten  en  wettige  regeering  te  sterken  uit  vrees  voor  de  militie  te
Leeuwarden in Guarnisoen; de bruggen werden opgenomen en de hooge
dijk  daar  even  zuidelijk  van  Stiens  was  met  eggen  versperd;  en  twee
stukken op een batterij, daar opgeworpen geplaatst en een diepe greppel
overdwars, om daarmee de militie te keeren. Dat duurde zoo lang, dat de
Staten van Friesland, door den val van Utrecht gesterkt, besloten, hier ook
een einde aan de troebelen te maken,  dat de Prins van Waldeck toen te
Leeuwarden  in  Guarnisoen,  bevel  kreeg  om  des  anderen  daags  vroeg,
zijnde donderdag den 20 September1787 uit te trekken en zich van Stiens
meester  te  maken,  met  deze  uitdrukkelijke  maning  om  zoveel  mogelijk
bloedvergieten te sparen. 
Wij  hoorden  toen  al  vroeg  des  morgens  het  schieten  en  gebulder  der
Kanonnen in den omtrek van Stiens, ik stond met Ds. Pollius, predikant te
Wanswerd en anderen op het kerkhof aldaar. Wij hadden een uitstekend
uitzicht vanaf die hoogte en zagen bij ieder kanonschot de rook opgaan. Na
eenigen tijd nam het schieten af en werd eindelijk stil. Verlangende naar de
uitkomst,  gingen  wij  te  zamen  naar  Tergragt,  en  toen  wij  de  Trekweg
uitgingen,  kwam  ons  een  bekend  man  van  Birdaard,  een  voornaam
prinsgezinde  tegemoet,  tussen  Bathlehiem  en  Tergragt,  welke  ook  uit
belangstelling uitgegaan was om zoo nabij Stiens als mogelijk te vernemen
hoe dit gevecht zoude afloopen, toen hij ons beroepen konde, riep hij met
drift  en gebaar ons tegemoet: Zij binne al op de loop, zij binne al op de
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loop!!
Franeker  werd  daarna  ontruimd;  maar  des  maandags  daarna  volgende
kwam er een gerucht te Wanswerd dat de Patriotten zich weder herstelden
om zich allen weer te onderwerpen aan hun gezag; nimmer was er groter
verwarring als  toen, de partijen wisten zich voor zulk een woede niet  te
bergen,  en  om  niet  overrompeld  te  worden,  moest  men  des  nachts
wachthouden.
Een student,  v.d.Lei,  bij  Ds.  Pollius te huis zijnde was in die nacht mijn
Compagnon in het wachthouden, maar met de vrees kwam men vrij.  De
patriotten  hadden  toentertijd  gedaan;  25000  Pruissen  hadden  zich  in
Holland en omtrek meester gemaak; ik zoude wel konnen schrijven van de
beroeringen dier tijden, maar zijn rede in de geschiedenis opgenomen. Één
zaak moet  ik  nog melden; toen Prins  Waldek met  de ruiterij  onder  zijn
bevel kwamen aanmarcheren, en toen hij in het zicht der batterij  kwam,
was  er  aldaar  iemand,  of  hij  kanonnier  of  schutter  was,  hetgeen  de
geruchten niet mededeelen, riep: Rin!! Rinne!! Zij Komme! Zij Komme!
Nimmer zag ik zoovele Kanonnen rondom de wallen van Leeuwarden op
batterijen  waarvan  sommige  zeer  zwaar  kaliber  hadden,  vooral  naar  de
kant van Stiens, als toen.

(Noot:  Hij  laat  de  val  van  Utrecht  en  de  komst  van  die  grote  groep
militairen te Franeker niet als een logisch gevolg aanmerken, maar dat was
het waarschijnlijk wel. Dat verslagen en gevluchte Utrechtse detachement
had  waarschijnlijk  gehoord  dat  de  overwinning  in  Friesland  alsnog  te
bevechten viel, omdat het daar veel meer bij de hele bevolking leefde. Ze
waren nog bereid om zich er voor in te zetten, maar er moesten geen grote
kanonnen aan te pas komen, want dan gaan ook zij Rinnen!! 
Veel  van die  revolutionairen zijn  toen gevlucht  en hebben acht jaren  in
ballingschap in Noord-Frankrijk doorgebracht. 
Daar  werd zelfs  een steunkomitee  opgericht  en de edellieden onder  hen
haalden de steungelden daar per rijtuig op!)

En de onderwijzer, Klaas Kamminga uit Stiens had veel kritiek op de gang
van zaken daar. Hij werd daar de revolutionair tussen de revolutionairen!
De bevoorrechting van de meegevluchte elite daar was het evenbeeld van
wat ze in  eigen land zo hadden bestreden en dat  zou in Frankrijk  weer
opgeld  doen?  Daarvoor  hadden  zij  hun  leven  niet  gewaagd!  Nee,
honderdduizend  guldens  per  jaar  voor  die  stadhouder  was  geen  enkel
probleem en dat kostbare gedoe met die oorlog tegen Engeland ook niet,
maar  de  kosten  voor  betere  voorwaarden  voor  opleiding  der
schoolkinderen  kon  er  niet  af!?  Ho  maar!  Zijn  moeite  om ook  andere  
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onderwijzers tot medestanders te bewegen had geen resultaat. Vragen om
een  handtekening  op  een  door  hem  opgesteld  verzoekschrift  tot  het
verkrijgen van een nieuwe school  had weinig  handtekeningen op de lijst
opgeleverd. Angsthazen waren het, allemaal!
Dan ben je voornemens het onderwijs op een hoger plan te brengen en dan
word je tegengewerkt door die onbenullen daar op het Grietenijhuis en het
kerkbestuur.

In 1795 werden ze allemaal weer als helden binnengehaald, maar daarna
volgde  er  weer  veel  ellende,  tijdens  de  Franse  overheersing  hier  in
Nederland.
En nog steeds werd die oude school niet vervangen door een nieuwe, want
toen  ging  Napoleon  er  met  alle  welvaart  vandoor  en  verpatste  alles  in
Rusland,  daar over de Berezina!  Hij  kwam als  een geslagen hond terug,
maar wilde ook toen nog van geen wijken weten!
Wat herinnert er in onze omgeving nu nog aan die Franse tijd? Veel in ons
taalgebruik, maar dat willen we eigenlijk niet weten. 
Maar stoffelijk?
De huisvesting van de Fransen, de Kazerne aan de Grândyk te Holwerd is al
lang geleden afgebroken en de Oude Beier, waar nu de firma De Hoop is
gevestigd ook. Op de plaats van de Kazerne aan de Nesserweg te Ternaard
staat nu een nieuwe huis, maar de munitie-opslagplaats op “De Skâns” in
de zeedijk te Oostmahorn is er nog. Een vreemd gezicht is dat. Een deur in
de zijkant van de zeedijk.

Aan  de  zeedijk  tussen  Ferwerd  en  Marrum  kocht  in  de  jaren  vijftig  de
vrijgezel - postkantoor-houder van Marrum één van die leegstaande huisjes
onder  aan  de  dijk  en  daar  liet  hij  in  fraaie  smeedijzeren  letters  “De
Abarelle” aan bevestigen. 
Dat opschrift is nu verdwenen. Waarschijnlijk hebben de latere bewoners
nooit geweten wat het betekende.
‘Zo worden hier de af- en opritten over de zeedijk genoemd’, vertelde hij
toen.
Waarschijnlijk was het de door de Fransen meegenomen benaming uit de
omtrekken van Maassluis, het verbasterde “De Afrol”. “De Abarel“.

Dat was het dan wel zowat uit de tijd van Foppe Epkes. 
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HET DOODKISTENFONDS TE NES

G. de Jong (

In  februari  1867  is  in  Nes  een  vereniging  opgericht  onder  de  naam
"Onderlinge doodkist vereeniging".
Het  doel  van  de  vereniging  was  om  aan  elk  lid  bij  overlijden  een
eikenhouten doodkist te leveren. De ontwerpers van het reglement waren
tevens de eerste bestuursleden:
B.B. MOLLEMA, H.J. SIJTSMA, J.HAVINGA en B. van DIJK.
In Nes wonen vijf vaklieden die om de beurt een doodskist zullen leveren:
K. Dijkman, F. Kooistra, B. van Dijk, J. Kooistra en K. van Gelder.
Na een jaar blijkt dat dit niet de juiste manier is en wordt besloten om per
sterfgeval een bedrag uit te keren, zodat ieder zelf kan bepalen door wie hij
een doodskist laat maken. Er wordt van uitgegaan dat men een 1 1/4 duims
eikenhouten doodskist krijgt.
Het uit te keren bedrag is f 15,- voor personen boven 15 jaar. Van vijf tot
vijftien jaar f 10,- en beneden vijf jaar vijf gulden.
Wie dan een éénduims eikenhouten of een vurenhouten kist wil hebben,
houdt nog wat over.
In het begin zijn er 120 leden, die 25 ct contributie moeten betalen. 
Ook de burenplicht wordt in het reglement opgenomen. De zes naasten ten
weerszijden van het sterfhuis zijn verplicht het lijk af te leggen, de kist ten
sterfhuize te brengen en het lijk daarin te leggen.
De twee naasten moeten ook de buurplichtigen bekend maken wanneer de
begrafenis plaatsvindt, het overlijden aangeven op het gemeentehuis en bij
de boekhouder van het fonds.
De buurplichtigen dienen op tijd bij het sterfhuis tegen-woordig te zijn, of
zich door een ander doen vervangen.
Later wordt het afleggen meestal gedaan door de wijk-verpleegster en de
bode van het fonds.
Bij  de  begrafenissen  die  in  het  begin  vanuit  het  sterfhuis  plaatsvonden,
moesten 16 dragers aanwezig zijn en in de toren vier klokluiders.
De  begrafenissen  worden  later  vanuit  de  kerkgebouwen  gehouden,  of
vanuit het lokaal van de Ned. herv. gemeente.
De  jaarvergadering  werd  altijd  op  koppermaandag  gehouden.  De  eerste
maandag na driekoningen in januari.
Dit gebeurde om beurten in één van de drie cafés die Nes toen nog had.
Café  de Graaf  op de hoek  naast  de winkel  van Bremer,  café  van Gelder
naast de winkel van Auke Eelkema en café Keizernaast de openbare lagere 
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school met als laatste caféhouder Hendrik Huizinga tot 1950.
Er  is  nog  een  anekdote  over  het  afleggen  van  Jan  Potter.  Zijn  vrouw,
Potters Hil, was zolang even bij de buren. Toen de buren Jan Potter hadden
opgebaard, vroegen ze Hil of ze haar man even wou zien. Maar Hil achtte
dit niet nodig. Ze zei: “Ik heb Jan al zovaak gezien.”
Na de begrafenis zei Hil: “Het zal niet gebeuren, maar als hij terug kwam,
liet ik hem er niet weer in.”
Voor nieuwe bewoners van Nes was het een vreemde gewaar-wording als er
iemand aan de deur kwam om te zeggen dat je burenplicht moest doen. In
een enkel geval werd er geweigerd en wilde men ook de boete niet betalen.
Dan werd besloten om zulke personen niet weer te vragen.
De bestuursleden stelden zich op de ledenvergadering vaak herkiesbaar. Zo
kon het gebeuren dat Joh. Chr. Reeder 38 jaar bestuurslid was, waarvan 24
jaar als voorzitter.
Na 1960  begint  de  ontvolking  in  Nes,  doordat  er  bij  de  boeren  minder
arbeiders  nodig  zijn.  Dit  heeft  ook  zijn  weerslag  op  de  plaatselijke
middenstand. Het wordt hierdoor steeds moeilijker om zestien dragers en
vier klokluiders bijelkaar te krijgen.
Besloten wordt om de leeftijdsgrens voor dragers te verhogen van 60 tot 65
jaar. Als in 1965 veel bejaarden vertrekken naar de rusthuizen komt er nog
een probleem bij.
Hebben oud-inwoners er nog recht op om gratis naar hun laatste rustplaats
te worden gedragen? Besloten wordt hiervoor een tijd te bepalen van een
half jaar. Hierdoor ontstaat wel een rare situatie, want nu moeten mensen
die  hun  hele  leven  anderen  gratis  hebben  gedragen  voor  hun  eigen
begrafenis betalen.
Hierom roept de vereniging van dorpsbelangen de dorpsgenoten op om
hun mening te horen over het oprichten van een begrafenisvereniging. Hier
wordt  in  1966  toe  besloten  en  na  enige  tijd  neemt  zij  de  regeling  van
begrafenissen over.
Het  geld  voor  een rijdende  baar  wordt  geleend  van het  kistenfonds,  op
voorwaarde dat er een billijke rente zal worden betaald.
Dit betekent niet dat het kistenfonds ophoudt van bestaan.
In 1965 is besloten om het "leedaanzeggen", het gebruike-lijke rondzeggen
van overlijden in het dorp door de bode, te laten vervallen.
Tot 1972 wordt er ieder jaar nog een jaarvergadering gehouden.  Daarna
legt het bestuur weinig ijver aan de dag.
De contributie wordt wel opgehaald en de vergoeding bij overlijden wordt
betaald. Het komt zelfs zover dat, na een aantal jaren, een bestuurslid niet
eens  meer  weet  wie  de  voorzitter  van  het  kistenfonds  is.  Als  ditzelfde  
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bestuurslid wordt gevraagd voor het bestuur van dorpsbelang vindt hij dat
hij een goede reden heeft om hiervoor te bedanken, want “hij zit ook al in
het bestuur van het kistenfonds”.
Het aantal leden van het kistenfonds daalt en de contributie is al in geen
jaren aangepast. Hierdoor staat de uitkering ook niet in verhouding met de
prijs van een grafkist.
In 1989, na het overlijden van de laatste voorzitter Joh. Visser, wordt door
Sj. Holwerda en A. Mollema een leden-vergadering georganiseerd. Op deze
ledenvergadering  op  3  april  1989  wordt  besloten  om  het  kistenfonds
officieel  op  te  heffen.  De  nog  aanwezige  financiële  middelen  fl  1743,75
zullen worden geschonken aan de plaatselijke begrafenis-vereniging.
Zo is er een einde gekomen aan een vereniging die in vroeger tijden van
groot belang is geweest, of zoals in een krantenartikel uit 1887 staat: “Ze
verschaft menigeen de gelegenheid den zijnen eene fatsoenlijke begrafenis
te doen geworden”.

OPROEP
Onlangs  ben ik  in  het  bezit  gekomen van de stamboom van een andere
familie Sijtsma/Sietsma van oorsprong afkomstig uit BOZUM. Het is een
lijvig boekwerk, met als start de stamouders Sytze Douwes en Ytje Heerkes,
die op 20 juni 1745 trouwden en vier kinderen kregen, waaronder een Klaas
Sytzes, die in 1813 de naam Sijtsma aannam voor zichzelf en zijn kinderen
(Sytze, Oene, Lukas, Yttje en Douwe). De gegevens zijn tot ongeveer 1992
bijgewerkt.  De  stamboom  is  uitgezocht  door  Douwe  (Pieters)  Sijtsma
(inmiddels  overleden).  Zijn  dochter  zou deze  gegevens  graag  geven  aan
iemand die het werk van haar vader wil voortzetten. Het is ook mogelijk dat
deze stamboom al door iemand wordt bijgehouden. Zij zou dan graag met
die persoon in contact treden. Nadere informatie:  Freeke Sijtsma, via de
mail:

OOK EEN FAMILIEBOEK UITGEVEN?
bericht o.a. het volgende:

Wat betreft een indicatie voor de prijs:
- een tweezijdige print in zwart-wit kost 0,08
- een tweezijdig kleurprint kost 1,20
- het luxe binden inclusief foliedruk kost 15,00 per boek
Rekenvoorbeeld: Een boek van 200 pagina's, waarvan 2 pagina's in kleur
kost dus 24,12 exclusief BTW. De oplage in deze is niet relevant.
Mocht u nog aanvullende informatie wensen, aarzelt u dan alstublieft niet
om  contact  met  ons  op  te  nemen.  Ook  denken  we  graag  mee  in  de
uitvoering van de tekstlayout. Advies is bij ons altijd gratis.
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DE  OUDE  CHR.  KWEEKSCHOOL  AAN  DE
HANTUMERWEG

Van architectonische schoonheid tot slooppand

D.A. Zwart (

Ramen zijn dichtgespijkerd, het onkruid heeft hier de overhand en drukte
rondom de school heeft plaats gemaakt voor een intense stilte. De gangen
zijn akelig leeg geworden, geen student meer die zich laat horen. Stilte en
duisternis  overheersen.  De  levendigheid  is  verdwenen,  de  nostalgie
zegepraalt,  typerend  voor  een  gebouw  dat  ‘zijn  tijd  gehad  heeft’.  Een
gebouw  dat  op  de  nominatie  staat  gesloopt  te  worden,  al  is  een  sloop-
vergunning (nog?) niet afgegeven. Troosteloos ligt de Chr. kweekschool er
bij maar noch immer torent de fraaie schoorsteen boven de bouwmassa uit,
als een trotse en bijna laatste getuige van de legendarische vooroorlogse
Kweekschoolbuurt.
Nog altijd geeft de beplanting rondom de school en de Hantumervaart het
gebouw een voornaam aanzicht.  Verdwenen is  de  tijd  dat  de studenten,
kwekelingen, nog van heinde en verre kwamen aanfietsen, lopende of per
spoor. Luid puffend en sissend stopte it Dockumer Lokaeltsje, de stoom-
tram, trouw voor het station in Aalzum, nu Dokkum. Inmiddels vergane
glorie,  het  spoorstation  verdween,  het  spoor  en  ook  de  gezellige  voor-
loorlogse Kweekschoolbuurt verdween in de nevelen der historie.
Straks verdwijnt het meest markante gebouw van de Hantumerweg.

In  1911  gaat  het  kweekschoolonderwijs  in  Dokkum  van  start.  In  het
voormalige  armenhuis  aan  de  Oostersingel  wordt  les  gegeven  in  15
examenvakken,  onder  andere  Nederlands,  Duits,  Engels,  algebra  en
meetkunde.
Doordat het gebouw niet meer aan de eisen voldoet, wordt in 1912 de boel
grondig opgeknapt. Er zijn weinig leerlingen en slechts vier lokalen, niet
een geweldig  begin.  In  datzelfde  jaar melden zich 15  leerlingen maar er
worden vier zelfs niet toegelaten.
Naarmate  de  jaren  verstrijken  wordt  de  toestand  voor  het  kweek-
schoolonderwijs  penibeler,  de huur  wordt zelfs  opgezegd  omdat de Chr.
Mulo deze ruimte nodig heeft.
Het bestuur van de Chr. kweekschool denkt nu serieus na over nieuwbouw
aan de weg naar Hantum. Het ontwerp wordt gegund aan de heer W. van
Straten, architect te Bolsward.
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Zijn blauwdruk laat een prachtig ontwerp zien. Speelse vormen, ontsproten
uit rijke fantasieën van de architect vormen één grote bouwmassa. De rode
bakstenen  muren  zijn  aan  de  bovenkant  versierd  door  fantasierijke
gemetselde  vlakken,  waardoor  het  een  levendig  geheel  wordt.  Een  fraai
afgewerkte  hoge  schoorsteen  geeft  het  gebouw  cachet,  waardoor  het
gebouw in de verte zichtbaar wordt.  Opvallend zijn de kraag en getande
bekroning. Er wordt gebruik gemaakt van rode baksteen, die afkomstig is
van de heer Pieter Jans Helder, eigenaar van de steenfabriek te Oostrum.
Het  dak  zal  gedekt  worden  met  brandvrij  riet,  iets  wat  de  gemeente-
architect Hendrik Zijlstra niet kan bekoren. Nee, er moeten volgens hem
dakpannen op, grijze, dat staat volgens hem veel mooier en past esthetisch
ook beter in zijn omgeving. Hij houdt niet van dit nieuwerwetse gedoe, riet
hoort op een boerenschuur en nergens anders, zeker niet op het dak van de
nieuwe kweekschool! Zijlstra krijgt zijn zin, er komen grijze pannen op het
gebouw. In maart 1922 beginnen de graafwerkzaamheden. De bovenbouw
der school wordt gegund aan de firma K. Pranger en Zn. te Oostrum die
voor  44.000  gulden  had  ingeschreven.  De  eerste  steen  van  de  nieuwe
school  wordt  door  secretaris  T.  Nauta  gelegd,  ‘De  eerste  steen  van  dit
gebouw is onder inroeping van den zegen des Heeren, gelegd op 21 juni
1922’. Op 21 augustus worden de eerste lessen gegeven en op 22 december
wordt  de  school  op  plechtige  wijze  geopend.Waren  de  bouwkosten  op
80.000 gulden geraamd, de werkelijke vallen tegen, 92.000 gulden! In die
tijd een enorm bedrag. De muurdikte aan de buitenzijde wordt één steens +
spouw  +  ½ steens. Er wordt voor 1e klas aan bouwmaterialen gebruikt,
waaronder veel eikenhout,  Amerikaans grenen, tropisch hardhout en een
weinig vuren. Het wordt een gebouw dat ‘út de dyk dold is’.
De  nieuwe  kweekschool  zal  bestaan  uit  4  leslokalen  met  gang,  wc’s,
dwarsgang,  lerarenkamer,  kamer  voor  de directeur,  leermiddelenopberg-
plaats  met  zijgang  en  kelder,  een  tekenlokaal,  gymnastieklokaal  met
kleedkamertjes  en  wc’s,  portaal,  bergplaats  voor  turnartikelen  en  een
bergplaats voor de fietsen van het personeel.
Voorts een afgesloten binnenplaats met ringmuur en rijwieloverkappingen.
Alles wordt uitgevoerd naar de blauwdruk. Het is een goed voorbeeld van
de  Amsterdamsche  School,  als  reactie  op  de  neo  stijlen  en  regelrechte
opvolger van de stijl van architect H.P. Berlage. Deze school kenmerkt zich
door  siermetselwerk,  decoratieve  versieringen  aan de gevels  en gegeven
accenten  bij  deurportieken  en  doorgangen.  Bekende  vertegenwoordigers
van deze  school  of  stroming zijn  Michel  de Klerk (1884-1923)  en Pieter
Lodewijk Kramer (1881-1961). Kenmerkend is het veelvuldig gebruik van
mondsteen en glas-in-lood. Mondsteen is een product dat vervormd uit de
ringoven komt. Een zeer fraai voorbeeld van de Amsterdamsche School is 
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het  Gereformeerde  kerkgebouw  van  Egbert  Reitsma  in  Kollum  (1924),
waarbij  alle  buitenmuren  van  kerk  en  toren  uit  mondsteen  zijn
opgetrokken. Een ander goed voorbeeld is het pand van firma De Gruyter
(1936) aan de Waagstraat te Dokkum, nu KPN winkel. 

Terug  naar  de  kweekschool.  Deurposten  en  kastlijsten  worden  door
gesneden  uilekoppen  en  letters  gesierd.  Dit  is  allemaal  nog  degelijk
vakwerk,  trouwens het  gehele gebouw ademt nog de ambachtelijke  sfeer
uit. Kortom het wordt een degelijk gebouw. Johannes van Kammen gaat
het gehele interieur verven. De kleuren die hij gebruikt zijn typerend voor
de  Amsterdamsche  School,  zwart,  rood  en  geel.  Tussen  vestibule  en
hoofdingang komt een groot glas-in-lood mozaïek. Dit wordt door H. van
der Meulen gemaakt. ‘Oan ‘e ein,  boppe in doar dy’t nea iepen kaam, in
kleurich rút mei it opskrift; ‘Zonne der Gerechtigheid bestraal ons’. Goud
en read en simmerjûns wie it krekt as rûnen jo yn in reinbôge’, citaat uit het
boek  ’Zeventig  jaar  Claercamp’,  onder  redactie  van  Jansma,  Knol  en
Wijnsma.  In  1923  worden  15  nieuwe  banken  gekocht  bij  de  firma
Kooijmans-Mes.
Op 18 oct. 1923 worden de radiatoren door NV Gebr. Van Eyk en Heslinga,
Leeuwarden  geleverd  en  in  de  lokalen  geplaatst.  In  de  directeurs-  en
lerarenkamer komen radiatoren in de stijl van de Amsterdamsche school.
Deze  worden  warm  gestookt  door  middel  van  een  centrale  kolenhaard,
onder in een grote kelder, waar ook de kolen liggen opgeslagen.
Ja inderdaad, centrale verwarming, in deze tijd hypermodern!  Alleen de
verlichting  is  nog  traditioneel,  geleende  petroleumlampen.  Pas  in  1925
wordt de petroleumverlichting vervangen door het ‘nije ljocht, zodat er niet
langer sprake is van ‘droege lampen’.  
Aan de zuidkant van de school probeert men een groentetuin aan te leggen,
leuk voor de studenten zou je  zeggen,  maar… het  wordt geen succes en
daarom wordt  de  groentetuin  weer  omgespit  en  met  gras  ingezaaid.  De
heer  B.  Dijkstra,  Zandbulten,  plant  een  haag en 60 bomen rondom het
gebouw. De firma O.A. Brouwer zorgt voor de gordijnen en kleden in het
gebouw en J.L. Harms voor de vlag. 

Directeur der school is de eerbiedwaardige heer J. Strikwerda. Het is een
lange, rijzige gestalte, tot in de puntjes verzorgd, streng doch rechtvaardig.
Roken is ten strengste verboden. Owee als iemand een sigaret opsteekt bij
de  Kweekschoolbrug  of  bij  het  spoorstation,  dan kan  het  wel  eens  flink
donderen in Keulen! Een student behoort niet ‘dampende’ te vertrekken,
maar moet als toekomstig onderwijzer het goede voorbeeld geven!
Verkering op school betekent één of allebei van school. 
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Zijn kamer (bij de studenten bekend als ‘het zweetkamertje’), bevindt zich
op  de  westkant.  Bij  slecht  weer,  wanneer  de  pauze  in  de  gang  wordt
doorgebracht  en  het  luidruchtig  wordt,  verschijnt  de  deftige  Strikwerda
langzaam  en  geruisloos  uit  zijn  kamer.  Tot  grote  schrik  hoort  men
gefluister, ‘Lux!’ en het wordt stil..doodstil. 
Het vak Nederlands wordt door K. de Vries gegeven. De lessenaar noemt
hij ’t kninehok’ en de borddoek een ‘ruft’. Deze wat filosofisch ingestelde
leraar  houdt  soms  zijn  stompe  potlood  omhoog,  ‘als  jullie  eens  wisten
welke onvoorstelbare krachten in de atomen van dit potlood schuilen!’ P.
van Tuinen, de vader van Sybrand, de latere burgemeester van Dokkum, is
een  wat  vaderlijk  figuur.  Hij  wordt  een  vertrouwenspersoon  van  de
studenten die hem ‘Pa’ noemen. Hij geeft o.a. het vak kennis der natuur
waarbij soms het tekenlokaal wordt verduisterd en de toverlantaarn in actie
komt. Maar ondanks het vaderlijke, kon je volgens een oud-student “neat
úthelje’. Het wisselen der lessen vindt hij maar niks. ‘Het lijkt wel op de
beschrijving  van  Nahum  2:4  ‘Zij  lopen  malkanderen  heen  gelijk  de
bliksemen’.  
Het worden gemoedelijke jaren maar er moet wel keihard gewerkt worden.
Vier jaar staat voor de opleiding tot onderwijzer en twee jaar extra voor de
hoofdacte!
Op 8 sept.1932 bestaat het lerarenkorps uit: P. van Tuinen, T Liezenberg,
H. Zaadnoordijk, J. Strikwerda, S. Camping, K. de Vries, I. Oudeman en D.
Humalda. In dec. 1934 neemt J. Strikwerda afscheid van ‘zijn school’. Alle
leerlingen krijgen op die dag een brochure door hem uitgereikt.
Het voorwoord van deze brochure luidt als volgt.

Zonder  pretentie  en  allerminst  met  de  gedachte  iets  nieuws  te  zeggen,
moge ik U de volgende bladzijden aanbieden, als een herinnering aan mijn
onderwijs en de bedoeling er van. 
Zelf  ben ik opgeleid door mannen,  nog steeds door mij  hoog geacht en
bijzonder  dankbaar  herdacht,  die  echter  leefden  uit  humanistische
denkbeelden en de mens deden leunen op de mens. Gods goedheid leidde
me terug tot de waarheden van jongs af me ingeprent en van toen af is het
meer  en  meer  mijn  streven  geweest  de  beginselen,  die  zij  naar  Gods
Woord, te leren kennen en toe te passen op opvoeding en onderwijs. Gij,
mijn Oud-leerlingen, zijt daarin vaak de bezielende oorzaak geweest om
bemoedigd voorwaarts te gaan.
Voor veel heb ik ook U te danken. God geve, dat Gij in praktijk en theorie
verder moogt spinnen aan de draad der ontwikkeling van onze Bijbelse,
paedagogische principia en voort moogt gaan tot de volkomenheid, die ik
niet verkregen heb.
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In hoofdzaak geef ik hier weer de inhoud van een der laatste lezingen door
mij gehouden, omdat deze het best aanwijst, waartoe ik kwam.
Het  moge  U  doordingen  van  het  besef  dat  Gods  Woord  in  alle  tijden,
onder alle omstandigheden, in ons leven en in ons werk, het licht op ons
pad en de lamp voor onze voet behoort te zijn.
Reeds daardoor worden veel duistere problemen verklaard.
 Mensen  en  hun  stelsels  blijven  niet.  Ze  zijn  als  dorrend  gras  en  hun
heerlijkheid als een vallende bloem. Maar het Woord des Heeren blijft in
der eeuwigheid.
 
Dokkum, December 1934. J. Strikwerda

In  1926  woedt  een  geweldige  storm  waarbij  het  paradepaardje  van
onderwijsland  1900  dakpannen  verliest,  75  vorsten  en  enkele  ruiten.
Gevolg  is  dat  de  school  voortaan  tegen  stormschade  verzekerd  is.  Na
toestemming  gevraagd  te  hebben  aan  directeur  Strikwerda,  fietsen  8
studenten in de strenge winter van ‘29 over de Waddenzee naar Ameland.
Dicht  bij  de waddenkust zien ze de gestrande ‘Malmö’uit Zweden liggen.
Deze  is  helemaal  door  het  ijs  ingekapseld.  Donkere  jaren  worden  de
oorlogsjaren,  er wordt aanvankelijk  nog lesgegeven,  alleen in het  laatste
oorlogsjaar niet meer. Het gebouw wordt op 20 februari 1945, op last van
de bezetter, geheel ontruimd. Een paar eikenhouten kasten blijven achter,
alsmede  7  tafels,  7  halfronde armstoelen,  een voorzittersstoel,  8  stoelen
met een leren zitting en 22 gewone.
Inmiddels wordt ‘Pa fan Tunen’, wegens verzetsactiviteiten gearresteerd.
Na de bevrijding beginnen de lessen weer, alleen de concentratie van de
studenten is nu minder dan voordien. In 1961 wordt de kweekschool aan de
Hantumerweg gesloten. 
Voortaan genieten de kwekelingen hun onderwijs in een nieuw gebouw aan
de Rondweg. De ‘goeie ouwe’ kweekschool wordt vanaf die tijd gebruikt als
school voor het VGLO en later vanaf de mammoetwet van 1968 het LEAO.
Nu, na jaren van trouwe dienst, wacht de kweekschool op de slopershamer,
‘tiden hawwe tiden’. 
Maar de raadadviescommissie grondgebied Dongeradeel heeft (nog) geen
toestemming tot sloop gegeven.
Misschien keert het getij en wordt de schepping van Willem van Straten
(het  laatste  grote  voorbeeld  van  de  bouwstijl  Amsterdamsche  School  in
Dokkum) alsnog voor het nageslacht bewaard.

(Helaas voor de auteur, en waarschijnlijk voor velen met hem, heeft de raad
van Dongeradeel alsnog een sloopvergunning afgegeven, red.)
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DE VRIJMETSELARIJ

L. Meerema

Vrijmetselarij is geen geheim genootschap; de Verenigingen zijn bij de Kamer
van  Koophandel  ingeschreven  en  de  Statuten  zijn  in  het  Staatsblad
gepubliceerd. Toch behoren beslotenheid en discretie tot de huisstijl en lopen
Vrijmetselaars niet met hun lidmaatschap te koop.
Veel van hun ceremoniën en ritualen zijn ontleend aan de oude ambachtelijke
loges van de kathedraalbouwers.
De maçon (Vrijmetselaar) is de ruwe steen die zich zelf moet bewerken tot de
kubieke steen die past in de onzichtbare Tempel. Met behulp van de passer en
winkelhaak gaat hij aan de slag: de passer helpt hem de maat te bepalen en de
winkelhaak symboliseert het zoeken naar zuivere verhoudingen.
Ook de lichtsymboliek speelt een belangrijke rol in de Loges: de Voorzittend
Meester zit in het Oosten met een afgebeelde zon op zijn schootsvel (schort).
Het doel van de Orde is:
Vrijmetselarij is de uit innerlijke drang geboren geestesrichting, welke zich
openbaart  in  een  voortdurend  streven  naar  ontwikkeling  van  al  die
eigenschappen van geest en gemoed die de mens en de mensheid kunnen
opvoeren naar hoger geestelijk en zedelijk peil. Zij vindt haar toepassing in de
beoefening van de hoogste levenskunst.
Leden bestaan uit vrije mannen van goede naam, die na een ballotage door
een commissie worden geaccepteerd.

De eerste signalen van Vrijmetselarij in Nederland dateren van 1734 te Den
Haag,  maar  zij  werd pas officieel  in  1756 toen de Groote  Loge der Zeven
Vereenigde Nederlanden werd opgericht. De Orde der Vrijmetselaren onder
het  Grootoosten  der  Nederlanden  beschouwt  1756  als  haar  eigenlijke
geboortejaar.  (  Bron: Vrijmetselarij  in de Lage Landen.  Dr.  Anton van de
Sande. Walburg Pers. Zutphen 1995.)

DE VRIJMETSELAARSLOGE 'EXCELSIOR' TE DOKKUM.

In het  midden van de 19de  eeuw reisden  enkele  Dokkumer  burgers  naar
Leeuwarden  om  daar  de  bijeenkomsten  van  de  Vrijmetselaarsloge  'De
Friesche Trouw' bij te wonen, waarvan ze lid waren. 
Eén van hen was Oege Goslings, bankier en wethouder. Hij was in 1853 als lid
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van de Leeuwarder  Loge aangenomen en reisde regelmatig  per  trekschuit
naar de hoofdstad.  
Omdat dit reizen bezwaarlijk werd, ging men over tot het oprichten van een
Loge in Dokkum. Op 22 Dec. 1866 werd 's avonds om 7 uur ten huize van de
logementhouder Lijbering een vergadering gehouden.
Doel was 'de oprigting eener Maçonnieke Societeit, waartoe het plan reeds
geruimen  tijd  had  bestaan,  maar  waaraan  tot  heden  geen  uitvoering  was
gegeven.'
Tegenwoordig  waren  de  broeders  Goslings,  de  Vries,  Haselhoff,  Baarda,
Schreuder, Y. Fockema, J. Ypes yz, J.P. Land Kramer, J.A. van der Werff Tzn,
K. Kiekstra en B. Ypes yz.
Zij behoorden tot de liberale bovenlaag die Dokkum lange tijd regeerde.
Een  commissie  van  drie  broeders  wordt  gevraagd  een  concept  reglement
samen te stellen. Deze commissie  bestaat uit  O. Goslings  president,  O. de
Vries vice-president en Br. Baarda secretaris. 
Bijeenkomsten  zullen  eens  per  maand  worden  gehouden  op  woensdag
voorafgaande of volgende op volle maan.
In de volgende vergadering zal Br. de Vries een bouwstuk leveren.
Op 1 Maart 1867 wordt de Maçonnieke Societeit 'Excelsior'  opgericht.  Het
College der Gewest. Officieren geeft toestemming een werkplaats te stichten
maar de leden der Societeit moeten Vrije Metselaren en leden zijn der 'Loge
der Friesche Trouw' in het O: van Leeuwarden. Het huishoudelijk reglement
wordt door de Nationale Grootmeester goedgekeurd. 
Enkele van de punten die in het wintersaison (1876/1877)in de bijeenkomsten
besproken zullen worden zijn:
- Welke is de opvatting der Vrijmetselarij van de Br.: liefde?
- Is de Vr.: M.: verplicht, zich in zijn prof.: leven tegen de klerikalen van elke
belijdenis te verzetten en welke is de  opvatting der verdraagzaamheid?
- Welke houding meten de Vrij.: M M.: aannemen tegeover de  sekteschool? 

De vergaderingen worden gehouden in de Sociëteit 'Excelsior' van hotel 'De
Harmonie' aan de Fetze. Dit gebouw werd in 1904 verkocht en verbouwd tot
de Fetzeschool. De kastelein Zonneveld is hiervan echter niet erg gediend.
Hij verzoekt om een 'billijke vergoeding' omdat alle bovenkamers verlicht en
verwarmd moeten worden; bovendien wordt tijdens de vergaderingen niets
verteerd en blijven de andere bezoekers thuis zodat 'de verteeringen luttel
zijn.'
De beroepen van de leden tussen 1867 en 1910 waren:
apotheker(4),  arts(2).  candidaat-notaris(3),  boekdrukker,  gepens.  leraar,  

43



hotelhouder,  kassier,  kleermaker,  koopman(4),  marineofficier,
onderwijzer(2),  Oost-Indisch  ambtenaar  met  verlof(3),  societeitshouder,
steenhouwer, stoombootkapitein en wijnhandelaar(3). Het aantal leden steeg
van 18 naar 26.
De installatie (het ontsteken van de Lichten) geschiedde op 2 October 1876.
De Broeders hebben een brief ontvangen van de Loge uit Sneek hoe zij hun 
inwijdingsfeest hebben georganiseerd.
Ze geven praktische aanwijzingen om de dienst goed te laten verlopen. 
Ter gelegenheid van de opening hield Ds. A.S. Carpentier Alting een feestrede,
ook werd er veel gezongen.
Br. C. Wiersma hield een rede bij het ontsteken van de Lichten: 'Hooger en
hooger  stijgt  de  vlam  die  ik  tenslotte  op  het  altaar  onsteek,  om  een
zinnebeeldig dankoffer te brengen aan de O:B.v. H. ter heugelijke gedachtenis
van de weldaad, die door de oprichting dese Loge aan de menschheid wordt
bewezen.'  
Eén der eerste zaken die geregeld werd, was het benoemen van een servant
(dienaar), die werd opgenomen in de graad van Leerling en de belofte van
stilzwijgendheid moest afleggen.Hij ontving een royale beloning.
De leden waren verdeeld over Meesters, Gezellen en Leerlingen.
De leeftijd om tot Leerling te worden aangenomen werd op 20 jaren bepaald
en zulks met  het  oog op vele  aannemingen van naar  Oost  en West  Indië
vertrekkende jonge officieren en ambtenaren. 
De belofte van stilzwijgendheid werd zeer serieus genomen: in 1876 wijst de
Groot-Meester  der  Orde  te  Den  Haag  op  de  'onbescheidenheid  en
onvoorzichtigheid (om geen krachtiger woorden te bezigen) door zommigen
begaan  door  mededelingen  te  doen,  in  de  openbare  dagbladen,  van  de
Feestloge op de 27 julij.
Sommige leden van de Orde zijn beledigd en de Broederschap is in een kwaad
daglicht gesteld.
De verslaggevers hadden zich moeten houden aan de Eed van geheimhoudng
die ze hebben afgelegd.   

'De  belangrijkste  invloed  voor  de  Broeders  van  "Excelsior'  op  hun
medeburgers moet worden gezocht in het persoonlijk vlak. Laten wij hopen
dat zij zich ook hier als ware Vrijmetselaren hebben doen kennen.
Bevordering van de Verlichting en bestrijding van het priestergezag werden
door velen als primaire doeleinden gezien.
Zelfverloochening werd genoemd als de weg om een waarlijk vrij  mens te
worden.
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De Orden stonden met elkaar in kontakt over financiele bijdragen, het vieren
van jubilea en het aannemen of afwijzen van leden.
Bijdragen werden gevraagd o.a. voor:
Het  Weduwen-  en  Wezenfonds,  onderwijs  aan  blinden  te  Amsterdam,
meisjesonderwijs te Eindhoven en een bewaarschool der armen te Dokkum. 
In 1878 heeft Br. Carpentier Alting een concept gemaakt tot herziening van de
Ritualen.  De Orde van Den Haag reageert  dat  zij  van gevoelen  is  'dat  de
Vrijmetselarij moet zijn en blijven wat zij oorspronkelijk altijd is geweest en
dus in strekking, doel  en leer geen verandering of  omkeering kan of  mag
gebragt worden.'
'De Ritualen moeten zo min mogelijk afwijken van de oorspronkelijk, zoo als
die door de Groot-Loge in Engeland, bij de vestiging der Orde in den aanvang
der  18'  eeuw,  zijn  ingevoerd.  Het  streven  der  Broederschap in  Nederland
moet zijn,  zoo veel  mogelijk,  eenheid te bevorderen, niet  de verschillen te
vermeerderen.'  
In 1879 wordt een schrijven ontvangen n.a.v.  bijeenkomsten welke in den
afgelopen  tijdkring  door  verschillende  Loges  met  vrouwen  hebben  plaaas
gehad.
'Minder bedenkingen wanneer dit alleen geschiedde om het gezellig verkeer te
bevorderen maar als zulks gepaard gaat met plegtigheden aan de Orde zoals
het aannemen en inwijden, dan komt dit bedenkelijk voor.
De vrouwen worden misleid en bij haar zeker wantrouwen omtrent de aard
der werkzaamheden doet geboren worden.' 
Carpentier  Alting  was  in  1868  lid  geworden  van  'De  Friesche  Trouw'  en
speelde spoedig een belangrijke rol in de sociëteit.
In de nieuw opgericht Loge vervulde hij diverse bestuursfunkties waarvoor
hem bij zijn afscheid de titel van 'Ged. Mr. van Eer werd verleend.
In 1882 vertrok hij naar Hoorn.
Na zijn vertrek worden m.b.t. de Loge weinig bijzondere aktiviteiten vermeld.
Er schijnen ook diverse moeilijkheden te zijn geweest. Als redenen worden
genoemd:  wegens  belediging  en om de u bekende redenen ofwel,  wegens
konflijkt met de A:.Mr.
In 1895 waren er nog slechts 8 leden waarvan 3 ver weg woonden en weinig
aktief konden zijn.
In 1910 stierf Doederus de Vries en wegens gebrek aan leden werd de Loge
opgeheven.
'Ook de Loge 'Excelsior te Dokkum heeft het voorbeeld van die te Ter Neuzen
reeds gevolgd of zal dit spoedig doen. Ook zij zag haar ledental gaandeweg
slinken zonder gegronde hoop op versterking in de toekomst.
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Na de dood van de voorzittend Meester schijnt elk denkbeeld om den arbeid
te kunnen voortzetten geheel zijn verdwenen.'

Maçonnieke stukken die in het museum 'Het Admiraliteitshuis' aanwezig zijn:
1. Maçonnieke weekbladen.
2. Een cordon met troffeltje.
3. Enkele schootsvellen.
4. Enkele bouwstukken (lezingen).

Bronnen: 
1. Iets over de historie van de vroegere Loge te Dokkum. W. 22. Streek Archief
Dokkum. 
2.  K.  Terpstra.  Iets  over  Vrijmetselaars  te  Dokkum en Omgeving.  W.  22.
S.A.D.
3. Collectie Terpstra. St. 13. Loge Excelsior. S.A.D. 

REACTIE GENEALOGIE MARTEN JACOBS 

In De Sneuper 69 stond vanaf bl. 172 een genealogie van Marten Jacobs
Elsenga.  Ik  wil  graag  de  lezers  oproepen  om  geen  gegevens  uit  deze
genealogie over te nemen zonder controle. Ik heb deze genealogie ook in
onderzoek in Paesens-Moddergat en er staan heel veel verkeerde namen en
data  in.  Blijkbaar  is  de  beginnersfout  gemaakt  door  de  akte-datum  te
vermelden ipv de echte geboorte- of overlijdensdatum. Tevens zijn bij de
huwelijken  door  schrijffouten  of  typefouten  veel  namen  van  vrouwen
onjuist vermeld. Voorbeelden (er staan er echt héél veel in):
Antje Berkes bij III-a- moet zijn Antje Heerkes
Sijtske Pijtters Schreven bij IV-b1- moet zijn Sytske Pytters Schrevenstein
Ook patroniemen zijn vaak verschillend weergegeven, soms zonder de –s
en soms met. Ook hiervan enkele voorbeelden:
III-3- Heerke Marten Elzenga en Heerke Martens Elzenga
III-4- Fettje Popkes Elzenga en Jacob Popke Elzenga
Dan de naam Elsenga. In 1811 is de naam Elsenga aangenomen, waarom
dan Elzenga  geschreven?  Na  1800  wordt  overal  in  de  burgerlijke  stand
Elzinga geschreven, slechts een enkele keer Elsenga en Elzenga. Moet je de
naam van de akte gebruiken of je eigen idee erover?
Is het  niet verstandig om de eerste naam steeds te gebruiken en andere
namen (bijvoorbeeld) tussen haakjes te plaatsen? Graag reacties hier op.
G. de Weger 

46



"dat het geen goed spul was ....…..

NOGMAALS  DE  DIEFACHTIGE  WEES-
MEISJES TE DOKKUM IN 1819

Dirk R. Wildeboer

(Dit artikel is een vervolg op de bijdrage van L. Meerema, die een transcriptie gaf
van het rapport van de weesvader in dit blad van juni 2003, dat eindigde met de
zin: "waarop ze de morgens om vijf uur van de 11de na Leeuwarden gebragt zijn".)

Maar welke straf kregen ze voor de diefstal van een bed uit het weeshuis en
wie waren deze jonge dames en wat was hun verdere levensloop? Nieuws-
gierig geworden naar een en ander, ben ik op het "Tresoar" te Leeuwarden in
de archieven gedoken met het volgende resulaat.

In  het  verslag van  de "Teregtzitting  van de Regtbank van eersten  aanleg,
Correctionele Zaken, zitting houdende te Leeuwarden op 6 December 1819",
kunnen we lezen wat er zich allemaal had afgespeeld.
Beklaagden waren Akke Eisma (18) en Franske Fransen Snip (15) beiden
opgenomen in het weeshuis,  die het bed hadden gestolen. Verder waren
aangeklaagd: Joukje Willems, 32 jaar, geboren te Veenwouden en gehuwd
met Jacob Jans Tuinder, wonende te Dokkum, die in eerste instantie het
bed  van de weesmeisjes  had gekocht  en dit  weer had doorverkocht  aan
Minke  Arjens  Draaijer,  52  jaar,  die  reeds  gevangen  zat  voor  een  ander
delict.
Als getuigen waren o.a. op de zitting aanwezig: Geeske Schouwmans, 18 jaar,
"weesmeid" en Jacob Knol, 53 jaar "Binnenvader in 't Weeshuis te Dockum".
Geeske verklaarde het volgende: Akke en Franske waren haar op 27 oktober
j.l. behulpzaam geweest met het ophangen van de was op de linnenzolder in
het  weeshuis.  Enige  tijd  later  zag  zij  dat  Franske  met  een  bed  in  haar
boezelaar over de binnenplaats liep en dat zij toen "achterdocht kreeg dat het
geen goed spul was, doch zulks had gezwegen. Dat zij des zondags daaraan
volgende  hierin  meer  versterkt  wierd,  daar  de  meisjes  meer  geld  dan
gewoonlijk  in  de  zak  hadden".  De  volgende  morgen  had  zij  dit  aan  de
weesvader verteld, die hierna onderzoek deed op de linnenzolder en zag dat
hier een bed werd vermist.
Hierop  riep  hij  Franske  bij  zich  en  deze  bekende  "de  diefstal  te  hebben
gepleegd en hierin geholpen en verleid was geworden door Akke en dat bed
aan Joukje Willems verkocht te hebben".
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Hierna  kwamen  de  aangeklaagde  weesmeisjes  Akke  en  Franske  aan  het
woord en zeiden "ter harer verdediging" het volgende:
Akke zei: "dat zij over het kerkhof gaande Joukje Willems haar ontmoet was
en haar gevraagd had of zij geen bed voor haar kon bestelen en haar kon
bezorgen. Dat zij eerst gezegd had zulks niet te durven wagen, doch na rijp
beraad eindelijk gedaan had. Dat Joukje het op een avond nadat zij dit met
Franske bered had, Joukje het bij de poort van het Weeshuis had afgehaald".
Over de prijs was nog niet gesproken.
Franske  zei:   "dat  Akke  haar  op  zekeren  dag  gevraagd  had  of  zij  haar
behulpzaam wilde zijn om van de linnenzolder een bed te halen en hetzelve
aan Joukje Willems te verkopen, welke haar hierom gevraagd had. Dat zij dit
eerst  geweigerd  had,  doch  op  aanhoudend  dringend  verzoek,  zij  het  dan
uiteindelijk mede had helpen uitvoeren. Dat Joukje het op zekeren avond bij
de poort had afgehaald en voor hetzelve vijf gulden zouden hebben en een
daalder ontvangen hadden".
Op de zitting kwam de beklaagde Joukje Willems met het volgende verhaal:
"dat Akke Eisma tot twee maal toe ten haren huize geweest is, zeggende dat zij
een bed te verkopen had en of zij dit wilde kopen. Dat zij het bed van de
meisjes voor veertien gulden had gekocht, welk bedrag zij in acht weken zou
betalen. Dat deze meisjes des Zondagsavonds, de 31e October te haren huize
gekomen waren, haar vragende of zij hun iets konden betalen, daar het de
volgende week een paar feestdagen was. Dat zij hun toen een daalder betaald
had".
Minke  Arjens  Draaijer  verklaarde  hierna:  "dat  zij  het  alhier  aan  haar
vertoonde bed voor hetzelve  herkent,  hetwelk zij  enige weken geleden ten
huize van Joukje Willems gezien had, zonder dat zij evenwel wist waar Joukje
dit bed vandaan had en dat zij van diefstal niets wist".
Veertien dagen later volgde de veroordeling. De rechtbank achtte het ten laste
gelegde bewezen. Franske Snip kwam er goed voor weg. Zij was nog geen 16
jaar  en  had  "zonder  oordeel  des  onderscheids  gehandeld".  Zij  werd  vrij-
gesproken  en  "teruggegeven  aan  de  tucht  van  het  Weeshuis  te  Dockum,
teneinde met een zoodanige huiselijke correctie te worden gestraft als dezelve
zal vernemen te behoren". Akke Eisma, die al eerder kleine diefstallen had
gepleegd, werd veroordeeld tot gevangenstelling in het huis van correctie te
Leeuwarden voor de tijd van één jaar, terwijl Joukje Willems vijf jaar gratis
onderdak kreeg in hetzelfde huis.  Maar deze Joukje had lang geen blanco
strafblad. In 1813 was ze ook al gestraft door de rechtbank.
Hoe liep het verder af met de weesmeisjes Akke en Franske ?
Kwamen  ze  nog  aan  de  man?  Om  dit  aan  de  weet  te  komen,  zijn  de  
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huwelijksakten met de -bijlagen geraadpleegd.

Akke  Eisma  trouwde  op  14  februari  1932  te  Oostdongeradeel.  Zij  was
arbeidster,  oud 30 jaar,  gedomicileerd  te  Dokkum,  meerderjarige  onechte
dochter van Pietje Pieters. Akke haar bruidegom was Gaele Durks Jelsma,
schipper,  oud 38 jaar,  die domicilie had te Anjum en hier  woonde in zijn
schip. Geale was weduwnaar van Grietje Ypes van Louwen, die in 1831 stierf
en was een zoon van Durk Jelles en Klaaske Geeles, bij hun leven wonende te
Anjum. Bij haar trouwen woonde Akke al aan boord van de bruidegom.
Bij het raadplegen van de huwelijksbijlagen werd een akte van bekendheid 
aangetroffen, die enige informatie gaf over haar moeder. 
Vier getuigen uit Dokkum verklaarden bij deze akte dat: "Akke haar moeder
Pietje Pieters, voor ongeveer 30 jaren uit de stad was vetrokken, haar kind
achterlatende. Getuigen weten niet waarheen en zij in al dien tijd geen bericht
van haar hebben ontvangen.  Zij  veronderstellen dat  Pietje Pieters is  over-
leden, zonder dat ze dit stellig kunnen verzekeren. Dat zij met Pietje Pieters
van hare jeugd af en met haar dochter veel omgang hebben gehouden".
Franske Snip trouwde op 26 mei 1833 te Dokkum. Zij was naaister, oud 28
jaar, wonende te Dokkum, onechte dochter van Dieuwke Jans Tal, overleden.
Bij haar overlijden in 1812 was Dieuwke weduwe van een zekere Schuilinga.
Franske  was  dus  nog maar  3  jaar  oud,  toen  zij  wees  werd.  Het  is  waar-
schijnlijk dat zij op deze leeftijd al in het weeshuis terecht kwam.
Zij huwde met Albert Durks van der Meulen, houtzaagmolenaarsknecht, 30
jaar,  geboren en wonende te Sybrandahuis,  weduwnaar van Imkje Joukes
Joostes Zondervan, die in 1832 was komen te overlijden.
Albert zijn ouders waren wijlen Durk Johannes en Grietje Oeges, dagloner-
sche te Sybrandahuis. Franske stierf in 1865 in Sybrandahuis en was bij haar
dood nog gehuwd met genoemde van der Meulen.
Wanneer  we  de  levenslopen  van  Akke  en  Franske  vergelijken,  zijn  er
meerdere  overeenkomsten.  Beiden  waren  al  heel  jong  wees  en  hun
biologische vaders waren niet bekend. Ze hebben waarschijnlijk vele jaren in
het weeshuis te Dokkum doorgebracht. Toen de dames 30 en 28 jaar waren,
trouwden ze beiden met een weduwnaar, van wie hun eerdere echtgenotes
ongeveer een jaar eerder waren overleden. Het ziet er niet naar uit dat Akke
en Franske een gelukkige jeugd hebben gehad. 
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PROPIJN EN AFKOOP

P. de Haan (

(Gedeelte uit het reëelkohier van Holwerd uit 1725, no. 9.)

Een  bron  waar  veel  onderzoekers  dankbaar  gebruik  van  maken  is  het
reëelkohier. In De Sneuper nr. 31 bl.29is het reëelkohier al in grote lijnen
besproken maar twee begrippen zijn toen niet aan de orde gekomen. Het
zijn de  afkoop en het  propijn. Reëelkohieren zijn niet altijd vlot leesbaar
zoals op het bijgevoegde voorbeeld te zien is. Toch loont het de moeite om
deze warboel eens beter te bekijken. Het voorbeeld betreft het kohier van
Holwerd no 9 uit 1725 en het gaat over de niet meer bestaande Tibma Zathe
(huidige locatie: de Hoarnen 10 Holwerd). De eigenaar is dhr Westerhuis
en de nieuwe Meier (pachter) Jacob Pijtters. 
Een terugblik.
In  de  loop  van  de  eeuwen  verpachtten  de  grote  landeigenaren,  vaak
kloosters, steeds meer stukken van hun grondgebied. De pachters bouwden
daarop hun  huisen, schuiren, stallingen, hoij-bergen ende andere dingen
tot den landbouw van noode zijnde, met kenisse van den landheer. Een
‘lange’  huur  was  hierbij  gebruikelijk,  immers  een  pachter  zou  geen
boerderij op een ander zijn land bouwen met de kans om enkele jaren later
op straat gezet te worden. Een huurtijd van tien, twintig en dertig jaren is
daardoor begrijpelijk. Maar zodra de landeigenaar of de huurder de huur
opzegde, ontstond er een probleem. Wie was dan de eigenaar van de door
de pachter gebouwde gebouwen? Voor Friesland gold:
In het geval  de gebouwen met toestemming van de landeigenaar waren  
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gebouwd  en  de  huur  door  de  landeigenaar  of  door  de  pachter  werd
opgezegd dan had de landeigenaar de verplichting om: ‘de huisinge aen te
neemen  ende  taxatie  te  betalen  tegen  sijn  dank,  ende  als  hy  geen
opzegginge doet’  Dat wil zeggen: Bij beëindiging van de huur werden de
gebouwen  getaxeerd  en  was  de  landeigenaar  (soms  ook  wel  de  nieuwe
pachter of bruiker) verplicht om de gebouwen tegen deze taxatieprijs over
te nemen. Het taxatiebedrag dat er uitrolde was ‘de afkoop’ 
Terug bij de huurovername door Jacob Pijtters vermeldt in het voorbeeld
van  1725  waarbij  staat:  ‘de  bruiker  komt  de  afkoop  toe’  Het  is
doorgestreept  en weer  opgeschreven  maar in  1726 wordt  dit  echter  niet
meer vermeld. In 1724 bij de vorige huurder nog wel. De  vorige huurder
had de afkoop ontvangen van de landeigenaar die daardoor ook eigenaar
van  de  gebouwen  was  geworden  en  nu  gebouwen  en grond  aan  Jacob
Pijtters verhuurde. 
Door deze gang van zaken raakten bij huuropzegging veel landeigenaren in
de  problemen en moesten  ze  vaak  land verkopen  om aan  de verplichte
afkoop  te  kunnen  voldoen.  Na  1700  raakte  de  afkoop  steeds  meer  in
onbruik omdat de meeste te bebouwen landerijen al bebouwd waren en de
afkoop in de loop der jaren al door de landeigenaren betaald was.
Propijnen
In en voor de middeleeuwen werd in plaats van de huur te betalen met geld
veel huur in producten en diensten voldaan. Veel geld was er in die tijden
niet  in  omloop.  Vooral  ten  tijde  van  de  kloosters  was  betaling  op  deze
manier  gebruikelijk.  Later,  toen  er  meer  met  geld  werd  betaald  had  de
verhuurder  vaak  iets  extra  over  de  huursom  heen  bedongen,  een  soort
geschenk. Deze geschenken worden als het huur betreft meestal propijnen
genoemd. B.v  ‘3 snees kievits eieren, of  ’s jaars vier jonge hanen, of een
kyntien rode boter, wat hazen enz.
In het voorbeeldkohier staat vermeld:  ‘Geeft Jaars een kintien butter’ Na
1726 komt deze vermelding bij dit kohier niet meer voor. Dit kintien butter
is een propijn. De betekenis is hetzelfde als een kynsen boter en betekent
een bepaalde hoeveelheid boter. Waarschijnlijk de z.g. rode boter. Dit was
boter uit de zomer en deze was aanmerkelijk duurder dan de witte boter uit
de winter. Kynsen was één achtste ton(vat) boter met een gewicht van rond
de 20 kg. Het feit dat bij deze boerderij als propijn een kintien butter was
bedongen en geen hanen of iets dergelijks heeft mogelijk een historische
reden.  
De  boerderij  die  Jacob  Pijtter  pachtte  is  n.l.  dezelfde  boerderij  als  de
boerderij die in 1511 door Baucke Tiebbema in Holwerd wordt aangegeven
in het Register van den Aanbreng. Eén van de eigenaren van deze boerderij
in 1511 is het klooster Klaarkamp  (Claricamp)  bij Rinsumageest. Nu was
het zo dat wanneer iemand zich destijds in het klooster inkocht, een z.g.  
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lekebroeder of provenier, hij of zij levenslang onderhouden werd door het
klooster.  Naast  vlees,  drank,  brood  en  nog  andere  zaken  kreeg  de
lekebroeder jaarlijks ook ‘twee kynsen boter’. Hieruit blijkt dat boter toen
al  waardevol  was.  Pachters  van  het  klooster  moesten  gedeeltelijk  met
kynsen boter de huur betalen. Hoewel de eigendommen van het klooster in
1580 in  beslag  zijn genomen door de Staten van Friesland is  het  boter-
tonnetje als welkome aanvulling op de huur nog bijna anderhalve eeuw op
Tibma Zathe blijven bestaan.
Mocht u bij uw onderzoek op een propijn stuiten bedenk dan wel dat uw
verre, verre voorouders, misschien bij een kaars of olie lampje, zeer zeker
gezucht zullen hebben over de, in hun ogen, veel te hoge pacht. Maar ze
zullen ook gescholden, gemopperd of gefoeterd hebben op de landheer die
zonodig nog een geschenk over de pacht heen moest hebben. Het kan niet
anders, het moet zo gegaan zijn. Het is van alle tijden en dat zal ook wel zo
blijven. Bronnen:
Onze lieve Vrouwe ten Berge door S.E. Wendela Bonga 1955. Blz. 16.
Geschiedenis van de Friese landbouw I door J.J.Spahr van der Hoek met
medewerking van O.B. Postma. 1952. Blz. 119 en vanaf blz 130 en 334.
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