
REDACTIONEEL

Otto F. Vos

Zie hier alweer een nieuw nummer van ons verenigingsblad De Sneuper.
Het zit weer boordevol en we hopen dat ieder er iets van zijn gading vindt.
De redactie doet haar best maar kan het niet ieder naar de zin maken. Dus
kunnen wij uw hulp goed gebruiken om variatie in ons blad aan te brengen.
De  serie  “Mijn  favoriete  voorouder”  bijvoorbeeld  zult  u  in  dit  nummer
missen. We nodigen onze leden uit om in dit kader eens een kort stukje van
ongeveer één A-viertje in te leveren; iedereen heeft wel een bepaalde figuur
in zijn/haar stamboom waar wat meer van te vertellen is dan van anderen:
u bent van harte uitgenodigd.
Graag digitaal  inleveren,  maar in  briefvorm kan natuurlijk  ook.  Voor de
adressen verwijzen wij naar de kolofon-gegevens. U allen veel leesplezier
toegewenst.

BESTUURLIJK

Gerrit Bouma

‘In goed stik húsrie is in goed wiif’ (Fries)
Vrij vertaald: ‘Een goed stuk huisraad is een goede vrouw’. De vrouw als
spil in de huishouding. Hoewel dit een oud Fries gezegde is, geldt dit in de
meeste huishoudingen nog steeds. 
Waar het bij het maken van De Sneuper op aan komt, is dat uw vereniging
beschikt  over  een  goede redactie  die  er  telkens  weer  voor  zorgt  dat  het
verenigingsblad tijdig bij u in de bus ligt. En zo’n redactie is uw vereniging
rijk. Zij zijn zeer gemotiveerd en hebben er plezier in om telkens weer een
blad samen te stellen met vele sneupersresultaten. Onze redactie is ‘in goed
stik húsrie’. 
Hoewel  de  zomer pas  is  begonnen,  is  het  bestuur  al  weer  bezig  met  de
voorbereidingen voor de najaarsbijeenkomst. Noteert u alvast in uw agenda
de datum zaterdag 23 en zaterdag 30 oktober 2004. Het is nog niet bekend
welke  datum  het  precies  zal  worden,  maar  zeker  is  het  dat  wij  u  weer
meenemen naar één of twee bijzondere locaties in de regio. Zodra er meer
duidelijkheid is, wordt het op onze internetsite gepubliceerd en uiteraard
ook in ons september nummer van de Sneuper. 
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In de laatst gehouden ledenvergadering is het voorstel tot wijziging van de
statuten  door  de  leden  goedgekeurd.  Eén  van  de  wijzigingen  is  dat  de
naam: Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum, zal verdwijnen. De
nieuwe naam: 

Historische Vereniging Noordoost Friesland, 
zal waarschijnlijk voor het eerst worden gebruikt op het decembernummer
van De Sneuper. Dit heeft verband met de nog op voorraad zijnde omslagen
van ons blad en die willen we graag eerst op maken. 
Namens  het  bestuur  wens  ik  u een  goede  zomerperiode  en  hopelijk  tot
ziens in het najaar.

LUISTERENDE EN SCHRIJVENDE LEDEN
GEZOCHT !

De  aanwezige  leden  op  de  jaarvergadering  hebben  genoten  van  de
presentatie  van  de  heer  Posthuma:  zijn  verhaal  bij  de  dia's  van  oud-
Dokkum.  Wat  het  bestuur  nu  graag  wil  (we  hadden  er  met  de  heer
Posthuma al even kontakt over) is dat die verhalen niet verloren gaan. Nu
weet u al dat het bestuur t.z.t. graag wil overgaan tot het oprichten van een
foto-werkgroep en tot een werkgroep "oral history". Die laatste beoogt voor
het  nageslacht  te  bewaren  al  die  verhalen  uit  de  geschiedenis  die  we
kunnen rekenen tot de "kleine geschiedenis". Al die verhalen van gebeurte-
nissen, over personen, anekdotes,  die de grote geschiedenisboeken nooit
halen,  maar  wel  aardig  en  nuttig  zijn  voor  het  (leren)  kennen  van  de
geschiedenis van een plaats of streek. Nu zouden we als bestuur eigenlijk
een  voorzichtig  begin  willen  maken  met  het  vastleggen  daarvan,  om  te
beginnen van wat de heer Posthuma vertelde bij de foto's.
Het bestuur doet dus graag een oproep aan de leden (ook aan diegenen die
niet  de  jaarvergadering  bijwoonden!)  voor  bijv.  twee  of  missschien  drie
vrijwilligers,  die  samen met de heer Posthuma er eens goed voor willen
gaan zitten om zijn verhalen te noteren. Aan de hand van de foto's dus, om
allerlei  namen  en  situaties  van  Dokkum,  die  anders  misschien  verloren
zouden gaan, vast te leggen. Wellicht dat dit een begin kan zijn van een van
de bedoelde werkgroepen. Maar in elk geval  willen we later niet moeten
zeggen: hadden we het maar opgeschreven!
Dus een dringend verzoek: welke leden zijn hier belangstellend voor? Wie
wil|(len) daar tijd in steken? Graag krijgen wij namen binnen! De secretaris
is daarvoor het beste adres. Wij zijn benieuwd!
Nico W.J.Speelman, voorzitter.
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LEDENNIEUWS

Gerrit Bouma

Nieuwe Leden:
Nr.  092  dhr.  M.  Elzenga,  G.  Boelmanweg  60,  9945  RL
WAGENBORGEN.
Nr  393  J.  Arjaans, Wilgenlaan  14,  9103  SC  DOKKUM,  j.arjaans@
planet.nl, 0519-296189. FO. Terpen, Dokkum.
Nr.  394  Mevr.  G.  Brouwer-IJsbrandy,  It  Weidlân  31,  8491  DB
AKKRUM.  0566-651685.  FO.  Hollander  (Prins)
Birdaard, Wanserd, Jislum, Augstbuurt, Rinsumageest.
Nr.  395  dhr.   J.  Helder,  Stationsweg  38,  9101  HZ  DOKKUM

FO. Helder, Dokkum, Engwierum en molens.
Nr. 396 dhr. H. Smedema, Sydwende 97, 9204 KD DRACHTEN.

FO. afstammelingen Johannes Wessels Smedema
Nr. 397 dhr. Tj. Steen, Amelanderdwinger 251, 8911 LN LEEUWARDEN

 058-2123945.  FO.  Steen,  Kingma,  Van  Meekeren,
Stelwagen en dorp Marrum.
Nr. 398 dhr. L. Luierweert, Hoogstedelaan 21, 6812 DL ARNHEM

026-4426991.  FO.  Jonkhof/Sprietsma;  19e  begin
20e eeuw in Dokkum; armoede.
Nr. 399 dhr. A. Zuidema, Stationsstrjitte 13, 9047 HL MINNERTSGA

0518-471814. FO.  Zuidema.
Nr. 400 dhr. T. Rek, Hertoginnenlaan 32, 3233 DG OOSTVOORNE

06-22405541. FO. Familienamen.
Nr.  401 dhr. D. Lanting, C.J. Marnelaan 29, 9727 DS GRONINGEN
Nr.  402   dhr.  J.  Jansma, Hopakker  34,  5262  ML  VUGHT.

06-24407660.  FO.  Jansma,  Sakes,  Bremer,
Dijkstra, Heslinga, Penninga. Dorpen: Ternaard, Foudgum, Dronrijp,
Hantum en Marsum.
Nr.  403   dhr.  A.  J.  R.  Toornstra,  W.  Alexanderdreef  1,  3871  CK
HOEVELAKEN. 033-4617329. FO. Toornstra,
dorpen Akkerwoude en Veenwouden.
Nr. 404 dhr.  M. Holwerda, Zwarteweg 12, 9171 LK BLIJA. mj.holwerda
@hccnet.nl. 0519-562399. FO Holwerda en overig dorp Blija.
Nr. 405  Mevr. A. Wel-Prins, van der, S.W. Churchillaan 947, 2286
AB RIJSWIJK. 070-3942776. FO Prins.
Gewijzigde E-mail adressen:
389 J. Wijnands
315 P. Hoeksma
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391 R. Terpstra
293 M. Jongsma

26 D.J. de Jager
175 M. Schenk-van der Werff:

Adreswijziging:
281 T.P.N. Dijkstra, Alteveerselaan 14, 6881 AV VELP
057 J. Vellema, Nauwstraat 3, 9101 LN DOKKUM
226 J.H. Weistra, Ekster 34, 5161 WR SPRANG CAPELLE
372   M. Jong-Visser, de Geleen 112, 8032 GD ZWOLLE
008 G. Bouma, Reiddomp 17, 9101 HJ DOKKUM

Einde lidmaatschap:
077 T. Boskma, Rinsumageest
305 R.A. Blom, Enschede
046 G. Bosgraaf-Veenstra, Kollum
150 D. Gamber, Brussel
323 B. Boersma, Wolvega (01-01-2005)
251 J. de Wilde, Emmen (01-01-2005)
104 D. van Batum, Amsterdam (01-01-2005)
Gewijzigde opgave van onderzoek:
293 M. Jongsma. FO. nageslacht Pieter Willems Faber (1781-1846) geh.
met Minke Migchiels Bouwer (1788-1835) wonende te Paesens.

VRAGEN
Ik ben op zoek naar de voorouders van Gooitzen Jelles Basteleur (geboren
ca. 1753 Paesens, overleden 7-11-1827 onder Nes (WED)). Ik weet dat zijn
vader  Jelle  Gooitzens  (Jelle  Goytsens)  was  en  dat  deze  op  1-2-1753  in
ondertrouw is gegaan te Nes (WED) en dat hij afkomstig zou zijn van IJlst.
Volgens familie-overleveringen zou Basteleur afkomstig zijn van Saint Malo
in Frankrijk in de Napoleontische tijd zou er hier een Franse sergeant naar
toe gekomen zijn,  dat kan dus niet.  Het zouden dus Hugenoten geweest
kunnen zijn. Weet u hier iets van?
Gooitzen Jelles Basteleur is ook de overgrootvader van Gerben Basteleur.
Weet u toevallig ook de overlijdensdatum en overlijdensplaats van Martzen
Douwes Basteleur (geboren 1-1-1846 te Moddergat (WED))? Ze schijnt over
de honderd te zijn geworden.
Berend Moed,
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WIERSTRA IN FERWERDERADEEL

S. Wierstra
-- A-I --

Feye Ruurds,  gedoopt  Marrum/Westernijkerk  19  sept.  1675,  +  v  1741,
zoon van Ruurd Tjallings. De weduwe van Feye wordt genoemd in 1741 in
het diaconieboek van Marrum/Westernijkerk.
Feye was gehuwd met N.N.,  n 1741.
Uit dit huwelijk:
1. Ruurd Feyes, gedoopt Marrum/Westernijkerk 20 nov 1701, 

volgt onder A-II.

-- A-II –-
Ruurd Feyes,  gedoopt  Marrum/Westernijkerk  20 nov.  1701, + n 1784,
zoon van Feye Ruurds (A-I) en N.N..
Q1749: Ruurd Feyes te Marrum, gering arbeider, 3+5. Op de lidmatenlijst
Marrum/Westernijkerk  met  zijn  vrouw  in  1745.  Diaconieboek
Marrum/Westernijkerk: Ruurd Feyes genoemd in 1783 en 1784.
Ruurd is getrouwd 1726 met Liesbet Pieters, afkomstig uit Hallum in 1726.
Attestatie  Hallum  18-8-1726  voor  het  huwelijk  van  Lysbeth  Pieters  uit
Hallum met Ruurd Feyes uit Marrum.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Ruurds, gedoopt Marrum/Westernijkerk 28 okt 1731, 

volgt onder A-III.

-- A-III –
Pieter Ruurds, gedoopt Marrum/Westernijkerk 28 okt. 1731, + Marrum
18 dec. 1803, huw. bijl. 28-6-1821, acte 36, zoon van Ruurd Feyes (A-II) en
Liesbet Pieters. Gardenier te Marrum. Lidmaat te Marrum na belijdenis op
15-5-1778.
Pieter  was  gehuwd met  Trijntje  Jans,  gedoopt  Ferwerd  12 mrt.  1730,  +
Marrum  21  jan.  1801,  huw.  bijl.  28-6-1821,  acte  36,  dochter  van  Jan
Menkes en Doetje Hendriks.
Ouders uit huw. bijl. 28-6-1821, acte 36.
Uit dit huwelijk:
1. Ruurd Pieters Wierstra, * Marrum 19 nov. 1756, gedoopt aldaar 19 dec

1756, volgt onder A-IV-a.
2. Feye Pieters van Marrum, * Marrum aug. 1758, gedoopt aldaar 1 okt.

1758, + 6 okt. 1826. De nazaten heten ‘van Marrum’. Feye was gehuwd
met Sijke Pieters.
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3. Hendrik Pieters, gedoopt Marrum 18 aug. 1765, overl. ± 1773, circa 8
jaar oud.

4. Doetje Pieters Wierstra, * Marrum 19 aug. 1770, gedoopt aldaar 9 sep
1770, volgt onder A-IV-b.

5. Liesbeth Pieters Wierstra, * Marrum 19 aug. 1770, gedoopt  aldaar  9
sept. 1770, + Westernijkerk 2 mrt. 1853.  Liesbeth  is  getrouwd
Marrum 31 jul 1803 met Klaas Heins Hijma, * Westernijkerk 25 dec.
1761, gedoopt aldaar 7 febr. 1762, + aldaar 4 apr 1851, zoon van Hein
Jans en Pietje Abes.

-- A-IV-a –
Ruurd Pieters Wierstra, * Marrum 19 nov. 1756, gedoopt aldaar 19 dec.
1756, + aldaar 16 febr.  1820,  zoon van Pieter Ruurds (A-III)  en Trijntje
Jans.
Gardenier op Kopkewier onder Marrum/Westernijkerk. Hij doet met zijn
vrouw  belijdenis  op  1-5-1796  te  Marrum.  Naamacte  1812  Marrum-30:
Ruurd  Pieters  neemt  voor  zichzelf  en  voor  zijn  3  kinderen  de  naam
Wierstra aan, omdat hij woont op Kopkewier.  Deze kinderen zijn Pieter,
24; Trijntje, 20; Haitske, 13. Ruurd is getrouwd Marrum 24 jul 1785 met
Aafke Jetzes Grienstra, * Marrum 20 febr. 1757, gedoopt aldaar 6 mrt. 1757,
+ aldaar 15 jan 1848, dochter van Jetze Jacobs en Haitske Ofkes.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Ruurds Wierstra, * Marrum 27 jan 1787, gedoopt aldaar 4 febr.
1787, volgt onder A-V.
2. Trijntje Ruurds Wierstra, * Marrum 14 febr. 1791, gedoopt aldaar  27
febr. 1791, + aldaar 23 febr. 1850. Trijntje is getrouwd in Ferwerderadeel 3
apr. 1811 met Joost Hettes Miersma, kleermaker te Marrum, * Hallum ±
1785, + Marrum 10 apr. 1845, zoon van Hette Joostes en Grietje Theunis.
3. Haitske Ruurds Wierstra, * Marrum 27 apr. 1798, gedoopt aldaar  29

apr 1798, + aldaar 29 juni 1881. Haitske is getrouwd in Ferwerderadeel
27 mei 1817 met Lieuwe Reinders Wielinga, herbergier te Marrum, *
Marrum 16 juni 1787, gedoopt aldaar 24 juni 1787, +  aldaar  15  nov
1855, zoon van Reinder Alberts en Dieuwke Lieuwes.

-- A-V –
Pieter Ruurds Wierstra, * Marrum 27 jan. 1787, gedoopt aldaar 4 febr.
1787, + aldaar 23 aug. 1825, zoon van Ruurd Pieters Wierstra (A-IV-a) en
Aafke Jetzes Grienstra. Gardenier onder Marrum (1811 en 1814).
Pieter is  getrouwd in Ferwerderadeel  (Mairie  Marrum) 19 juni  1814 met
Trijntje Jelles Staphorsius, * Bergum 13 apr. 1789, gedoopt aldaar 31 mei
1789,  + Marrum 18 jan.  1868,  dochter  van Jelle Allerts  Staphorsius  en  
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Jeltje Gerrits Feenstra.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Pieters Wierstra, * Marrum 31 okt 1814, + aldaar 4 febr.  1841,

ongehuwd.
2. Ruurd Pieters Wierstra, gardenier te Marrum, * Marrum 1 apr.  1816,

+ aldaar 8 jan. 1897, ongehuwd.
3. Afke Pieters Wierstra, * Marrum 8 sept. 1819, + Hallum 12 sept.  1873.

Afke  is  getrouwd  in  het  Bildt  5  mei  1842  met  Ale  Jans  Dekker,
gardenier te Vrouwenparochie en Hallum, * Hallum 30 mrt. 1810, +
aldaar 13 febr. 1886, zoon van Jan Cornelis Dekker en Jitske Hendriks

4. Jelle Pieters Wierstra, * Marrum 3 sept. 1821, volgt onder A-VI.
5. Trijntje Pieters Wierstra, * Marrum 2 sept. 1823, + in Ferwerderadeel

15 aug. 1909.
6. Haitske Pieters Wierstra, * Marrum 25 juli 1825, + in Ferwerderadeel

26 jan. 1897. Haitske is getrouwd in Ferwerderadeel 9 mei 1863 met
Pieter Aukes Bilstra.

-- A-VI –
Jelle Pieters Wierstra, * Marrum 3 sept. 1821, + n 1864, na zijn vrouw,
zoon van Pieter Ruurds Wierstra (A-V) en Trijntje Jelles Staphorsius.
Jelle is getrouwd in Ferwerderadeel 6 juni 1857 met Jantje Jetzes Hofma, +
in Ferwerderadeel 17 jan. 1865.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Jelles Wierstra, * in Ferwerderadeel 17 juli 1858.
2. Antje Jelles Wierstra, * in Ferwerderadeel 12 jan. 1862.
3. Pieter Jelles Wierstra, * Marrum 18 dec. 1864. Godsdienstonderwijzer

en publicist te Amsterdam (Encyclopedie van Friesland).

-- A-IV-b --
Doetje Pieters Wierstra, * Marrum 19 aug 1770, gedoopt aldaar 9 sept.
1770, + aldaar 28 mei 1848, dochter van Pieter Ruurds (A-III) en Trijntje
Jans. Naamacte 1812 Marrum-5: Doetje Pieters neemt voor zichzelf en voor
haar dochter Trijntje  (4 jaar) de naam Wierstra  aan, evenals haar broer
Ruurd Pieters. Doetje is getrouwd Marrum 8 mei 1803 (1) met Johannes
Doedes,  *  Marrum 1774,  gedoopt  aldaar  4  apr.  1802,  volwassendoop,  +
aldaar 11 aug. 1811, huw. bijl. 28-6-1821 acte 36, zoon van Doede Beerns en
Trijntje Dirks.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Johannes, * Marrum 18 nov. 1804, gedoopt aldaar 25  nov.

1804, + aldaar 1804/1805.
2. Trijntje Johannes Wierstra,  * Marrum 27 jan. 1806, gedoopt aldaar  
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2 febr. 1806, + aldaar 4 dec 1846. Trijntje is getrouwd in Ferwerderadeel
23 mei  1828 met  Johannes  Jaspers  de  Vries,  *  Marrum  5 mrt.  1804,
gedoopt aldaar 25 mrt. 1804, + in Ferwerderadeel 25 nov. 1857, zoon van
Jasper Johannes en Hiltje Lieurtzen.

Doetje is getrouwd in Ferwerderadeel 28 juni 1821 (2) met  Willem Jans
Boersma, rentenier te Marrum, * Marrum 20 okt. 1764, gedoopt aldaar 4
nov. 1764, + aldaar 18 mrt. 1837, zoon van Jan Gerrits en Gertje Willems.

-- B-I --
Jan Gerbens, gedoopt Ferwerd 28 feb 1717, + aldaar 1750/1759, zoon van
Gerben  Jans  en waarschijnlijk  Ymkje  Johannes.  Q1749:  Jan  Gerbens  te
Ferwerd,  zeer  geringe  boer,  4+3.  Hij  behoorde  niet  bij  de  lidmaten  te
Ferwerd. Het huwelijk zal omstreeks 1740 gesloten zijn te Ferwerd, maar
het trouwboek daar begint pas in 1772. Jan was gehuwd met Tietje Teunis,
* ± 1720, + n 1759. Als weduwe lidmaat te Ferwerd na belijdenis op 27-5-
1759.
Uit dit huwelijk:
1. Gerben Jans, gedoopt Ferwerd 27 nov 1740, + aldaar v 1750.
2. Grietje Jans, gedoopt Ferwerd 9 dec 1742.
3. Antje Jans, gedoopt Ferwerd 21 juni 1744, + v 1747.
4. Tietske Jans, gedoopt Ferwerd 21 juni 1744.
5. Antje Jans, gedoopt Ferwerd 20 nov 1746.
6. Gerben Jans Wierstra, gedoopt Ferwerd 5 apr. 1750, volgt onder B-II.

-- B-II –
Gerben Jans Wierstra, gedoopt Ferwerd 5 apr. 1750, + Westernijkerk
10 sept. 1823, zoon van Jan Gerbens (B-I) en Tietje Teunis.
Gardenier op Kopkewier onder Westernijkerk.
Naamacte  1812  Marrum-36:  Gerben  Jans  te  Westernijkerk  neemt  voor
zichzelf  en  zijn  6  kinderen  de  naam  Wierstra  aan  omdat  hij  woont  op
Kopkewier  onder  Westernijkerk.  De  6  kinderen  zijn  Joukje  (er  staat
Sjoukje),  38,  Sint  Annaparochie;  Jan,  36,  Hallum;  Tietje,  33,  Marrum;
Jacob, 28, Nijkerk; Grietje, 25, Ferwerd; Douwe, 23, Nijkerk.
Gerben  is  getrouwd  Ferwerd  1  nov.  1772  met  Sjoukje  Jacobs,  gedoopt
Marrum 19 dec. 1751, + n 1823, na haar man, dochter van Jacob Douwes en
Joukje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1. Tietje Gerbens, * Westernijkerk 21 febr. 1773, gedoopt aldaar 28 mrt.

1773, + aldaar v 1779.
2. Joukje Gerbens Wierstra, * Westernijkerk 3 nov. 1774, gedoopt aldaar

4 dec. 1774, + n 1811. Joukje is getrouwd Marrum 27 mei 1798 met  
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Hendrik  Jans,  afkomstig  uit  Marrum  in  1798,  n  1811.  Het  betreft
vermoedelijk Hendrik Jans Wagenaar, * 15-9-1773 te Marrum en daar
gedoopt 26-9-1773 als zoon van Jan Scheltes. Hij was in 1811 arbeider
te  Sint  Annaparochie.  Noch  van  hem  noch  van  zijn  vrouw  is  er
overlijden in Friesland te vinden.

3. Jan Gerbens Wierstra, * Westernijkerk 16 sept. 1776, gedoopt aldaar 29
sept. 1776, volgt onder B-III-a.

4. Tietje Gerbens Wierstra, * Westernijkerk 9 sept. 1779, gedoopt aldaar
12 sept. 1779, + Marrum 7 juli 1852.Tietje is getrouwd Marrum 25 mei
1806 met Anne Dirks Reitsma, arbeider te Marrum, * Roodkerk 1 mrt.
1775, gedoopt Oudkerk 9 apr. 1775, + Marrum 19 mrt. 1843, zoon van
Dirk Pieters en Janke Piebes.

5. Jacob Gerbens Wierstra, * Westernijkerk 25 dec. 1781, gedoopt aldaar 1
jan. 1782, volgt onder B-III-b.

6. Grietje Gerbens Wierstra, * Westernijkerk 8 apr. 1786, gedoopt aldaar
16 apr. 1786, + Ferwerd 15 dec. 1849. Grietje is getrouwd Marrum 18
mei 1806 met Folkert Pieters Dijkstra, arbeider te Ferwerd, * Ferwerd
18 mrt. 1780, gedoopt aldaar 9 apr. 1780, + aldaar 27 mrt. 1840, zoon
van Pieter Douwes Dijkstra en Dieuke Folkerts.

7. Douwe Gerbens Wierstra, * Westernijkerk 2 okt. 1788, gedoopt aldaar
5 okt 1788, volgt onder B-III-c.

8. Antje Gerbens, * Westernijkerk 7 nov. 1793, gedoopt aldaar 24  nov
1793, + v 1811.

-- B-III-a –
Jan Gerbens Wierstra, * Westernijkerk 16 sep 1776, gedoopt aldaar 29
sept. 1776, + Marrum 30 jan. 1850, zoon van Gerben Jans Wierstra (B-II)
en  Sjoukje  Jacobs.  Schipper  te  Hallum in  1826  en  arbeider  te  Marrum
(1841,1849). Jan is getrouwd Marrum 25 okt. 1801 (1) met Joukje Gerrits, *
Marrum 20 nov. 1775, gedoopt aldaar 10 dec. 1775, + onder Hallum 19 juni
1808, dochter van Gerrit Daniels en Ybeltje Sipkes.
Uit dit huwelijk:
1. Sjoukje Jans Wierstra, * onder Hallum 4 juni 1802, gedoopt Hallum 27

juni 1802, + Marrum 11 febr. 1820, wonende Aalsum en ongehuwd.
2. Ybeltje Jans Wierstra, * onder Hallum 21 juni 1803, gedoopt Hallum 31

juli 1803, + Westernijkerk 26 dec. 1843.  Ybeltje  is  getrouwd  in
Ferwerderadeel 26 mei 1831 met Sjoerd Wytzes Terpstra, * Marrum 17
febr. 1797, gedoopt  aldaar  16  apr.  1797,  +  in  Ferwerderadeel  1  juli
1846, zoon van Wytze Eelkes en Aukje Sjoerds.

3. Antje Jans Wierstra,  * onder Hallum 9 juli 1805, gedoopt Hallum 11
aug. 1805, + aldaar 8 mei 1838. Antje is getrouwd in Ferwerderadeel 31
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mrt. 1831 met Anne Wybes Braaksma, arbeider te Hallum, * Hallum 11
nov. 1806, gedoopt aldaar 7 dec. 1806, + aldaar 21 juli 1858, zoon van
Wybe Jelles Braaksma en Aaltje Annes Feenstra.

4. Joukje Jans Wierstra, * onder Hallum 19 juni 1808, gedoopt Hallum 10
juli 1808, + onder Hallum 19 jan. 1809, 30 weken oud.

Jan is getrouwd in Ferwerderadeel (Mairie Marrum) 16 mei 1813 (2) met
Willemke Gosses Wierstra, * Westernijkerk 28 febr. 1785, gedoopt aldaar 3
apr.  1785,  +  Hallum 4 aug.  1826,  dochter  van  Gosse  Goffes  en Taetske
Willems Wierstra (D-II).
Uit dit huwelijk:
5. Taetske Jans Wierstra, * Hallum 1 apr 1814, volgt onder B- IV.

-- B-IV –
Taetske  Jans  Wierstra,  *  Hallum 1  apr.  1814,  +  aldaar  3  jan.  1900,
ongehuwd,  dochter  van  Jan  Gerbens  Wierstra  (B-III-a)  en  Willemke
Gosses Wierstra. Haar zonen van een onbekende man:
1. Willem Wierstra, * Marrum 24 mei 1841, + aldaar 29 aug. 1846.
2. Willem  Wierstra,  arbeider  te  Marrum,  *  Marrum  18  febr.  1849,  +

aldaar 28 mrt. 1884. Willem is getrouwd in Ferwerderadeel  19  mei
1883 met Antje Pieters Leistra, * in Dantumadeel 30 mrt. 1850, + in
Ferwerderadeel 19 apr.  1911,  dochter  van  Pieter  Durks  Leistra  en
Neeltje Freerks Leistra.

-- B-III-b --
Jacob Gerbens Wierstra, * Westernijkerk 25 dec. 1781, gedoopt aldaar 1
jan. 1782, + aldaar 10 juli 1835, zoon van Gerben Jans Wierstra (B-II) en
Sjoukje Jacobs. Arbeider en gardenier te Westernijkerk.
Jacob is  getrouwd in Ferwerderadeel  (Mairie Marrum) 16 mei  1813 met
Lieuwkje Minnes Vierstra, * Akkerwoude 14 sept. 1784, gedoopt aldaar 17
okt.  1784,  +  Westernijkerk  6  jan.  1846,  dochter  van  Minne  Pieters  en
Durkje Durks. Uit dit huwelijk:
1. Minne Jacobs Wierstra, * Marrum 17 apr. 1814, + aldaar 20 apr.  1814,

als Minne Jacobs Vierstra.
2. Minne  Jacobs  Wierstra,  *  Marrum  11  mei  1815.  Geen  huwelijk  en

overlijden gevonden in Friesland.
3. Gerben Jacobs Wierstra, * Westernijkerk 15 sept. 1817, + aldaar 21 jan.

1845, ongehuwd.
4. Dirk Jacobs Wierstra,  gardenier te Ferwerd,  * Westernijkerk 26 okt.

1819, + Ferwerd 10 juli 1882. Dirk is getrouwd in Ferwerderadeel 21
mei 1846 (1) met Wopkje Eelkes Terpstra, * in Ferwerderadeel 19 aug.
1817,  + aldaar 10 mrt.  1857,  dochter  van Eelke  Wytzes  Terpstra  en  
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Baukje  Jacobs  Dijkstra.  Dirk is  getrouwd in  Ferwerderadeel  26 juni
1858 (2) met Grietje Gerlofs Wiersma, * Ferwerd 21 juli 1836, + aldaar
2  febr.  1927,  dochter  van  Gerlof  Martinus  Wiersma  en  Hiltje  Aans
Hoekstra.

5. Sjoukje Jacobs Wierstra, * Westernijkerk 14 apr. 1822, + Blija 20 nov.
1888. Sjoukje is getrouwd in Ferwerderadeel  16 mei 1863 met Anne
Geerts Bouma.

6. Jacob Jacobs Wierstra, * Westernijkerk 3 febr. 1826, + n 1875, na zijn
vrouw. Geen overlijden gevonden in Friesland.  Jacob is  getrouwd in
Ferwerderadeel 25 nov 1854 met Antje Pieters van Driesum, * Ferwerd
18 dec. 1834, + Westernijkerk 2 jan. 1876, dochter van Pieter Johannes
van Driesum en Trijntje Jitses Kalma.

-- B-III-c –
Douwe Gerbens Wierstra, * Westernijkerk 2 okt. 1788, gedoopt aldaar
5 okt. 1788, + aldaar 15 aug. 1827, zoon van Gerben Jans Wierstra (B-II) en
Sjoukje  Jacobs.  Gardenier  te  Westernijkerk.  Douwe  is  getrouwd  in
Ferwerderadeel  (Mairie  Marrum)  19  mei  1816  met  Geertje  Cornelis
Wybenga, * juni 1790, gedoopt Stiens 10 apr. 1796, + in Ferwerderadeel 19
dec. 1859, dochter van Cornelis Minnes en Janke Beernts.
Uit dit huwelijk:
1. Sjoukje Douwes Wierstra, * Westernijkerk 9 apr. 1817, + aldaar 20 mrt.

1863.
2. Janke Douwes Wierstra,  *  Westernijkerk 8 nov.  1819, + Marrum 22

mrt. 1846.
3. Gerben Douwes Wierstra, gardenier te Westernijkerk, * Westernijkerk

15  apr.  1824,  +  aldaar  25  febr.  1909.  Gerben  is  getrouwd  in
Ferwerderadeel  21  okt.  1847  met  Sytske  Jelkes  de  Vries,  *  onder
Marrum 5 apr. 1822, + Westernijkerk 15 apr. 1909, dochter van Jelke
Sakes de Vries en Antje Hendriks Hiemstra.

-- D-I --
Willem Pieters, afkomstig uit Marrum in 1754. Hij woonde met zijn gezin
op  Kopkewier  onder  Marrum/Westernijkerk.  Willem  is  getrouwd
Marrum/Westernijkerk 25 apr. 1754 met  Joukje Hendriks, afkomstig uit
Marrum in 1754. Zij is vermoedelijk gedoopt te Marrum op 12-2-1723 als
dochter van Hendrik Pieters. Uit dit huwelijk:
1. Taetske Willems Wierstra, gedoopt Marrum 4 mei 1755, volgt onder D-

II.
2. Trijntje Willems, gedoopt Marrum 16 jan. 1757, + aldaar 1757/1758.
3. Trijntje Willems, gedoopt Marrum 24 sept 1758.
4. Pieter Willems, gedoopt Marrum 25 okt. 1761.
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-- D-II --
Taetske  Willems  Wierstra,  gedoopt  Marrum  4  mei  1755,  overleden
Hallum 3 nov. 1821, dochter van Willem Pieters (D-I) en Joukje Hendriks.
Naamacte 1812 Marrum-37: Zij neemt als weduwe van Gosse Goffes voor
zichzelf  en haar  3  dochters  Willemke,  26;  Geiske,  24,  en Joukje,  15,  de
naam Wierstra aan, omdat zij woonden op Kopkewier.In plaats van Joukje
staat er Sjoukje. Bij de doop van haar kinderen was zij doophefster omdat
haar man niet was gedoopt. Taetske is getrouwd Marrum 19 mei 1776 met
Gosse Goffes, * Oudkerk 4 okt. 1751, gedoopt Westernijkerk 25 apr. 1791,
volwassendoop,  + aldaar 10 mrt.  1811,  zoon van Goffe  Aukes  en Geiske
Sijes. Hij woonde met zijn gezin op Kopkewier onder Westernijkerk.
Uit dit huwelijk:
1. Auke Gosses, * Westernijkerk 26 jan. 1778, gedoopt aldaar 15-2-1778,

+ v 1811.
2. Willem Gosses, * Westernijkerk 7 mei 1782, gedoopt aldaar 2-6-1782,

+ v 1811.
3. Willemke Gosses Wierstra, * Westernijkerk 28 febr. 1785, gedoopt

aldaar  3-4-1785,  +  Hallum  4-8-1826.  Willemke  is  getrouwd  FER
(Mairie Marrum) 16-5-1813 met Jan Gerbens Wierstra, * Westernijkerk
16 sept. 1776, gedoopt aldaar 29 sep 1776, volgt onder B-III-a.

4. Geiske Gosses Wierstra, * Westernijkerk 19 febr. 1788, gedoopt aldaar
24 mrt. 1788, + Minnertsga 23 juni 1855. Geiske is getrouwd Marrum
21 mei 1809 met Jan Jans  Postma, * Marrum 23 dec. 1786, gedoopt
aldaar 28 jan. 1787, overleden Westernijkerk 20 febr. 1841, zoon van
Jan Andries en Sjoukje Jans.

5. Joukje Gosses Wierstra, * Westernijkerk 11 juli 1796, gedoopt aldaar 24
juli  1796,  overleden  Marrum  12  mrt.  1826.  Joukje  is  getrouwd  in
Ferwerderadeel 27 mei 1818 met Hendrik Jans van der Haag, arbeider
te  Vrouwenparochie  en  Oenkerk,  *  Vrouwenparochie  3  sept.1790,
gedoopt Oenkerk 11 nov. 1798, + Vrouwenparochie 21  mrt  1851,  zoon
van Jan Hendriks van der Haag en Adriaantje Pieters Bijlsma.

Reactie Kwartierstaat Keekstra, De Sneuper 64, sept. 2002
Familiestaat van Gerrit Keekstra, 2e zoon van Pieter (Its) Keekstra A-IX-af.
Gerrit Keekstra geboren Groningen 27-2-1912, zv Pieter Keekstra (Idsz). zie
A-IX-af. Gerrit getrouwd met Jitske Zijlstra geb. Twijzel 15-2-1914. Uit dit
huwelijk  geboren:  1-  Pieter  geb.  Groningen  15-4-1944,  2-  Marten  geb.
Groningen  12-10-1946,  3-  Akke  geb.  Groningen  24-4-1951.  Pieter  is
getrouwd 27-10-1967 Dokkum met Marina Schoolderman geb. Mijdrecht
13-1-1948. Marten getrouwd 14-11-1968 te Groningen met Hilda de Vries.
Akke getrouwd 20-6-1975 Eelde met Axel Schneider.
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PARENTEEL DANIEL SYTZES (SIJTSMA)

Freeke Sijtsma ( )

De gegevens die hierbij worden gepresenteerd zijn het gevolg van flink wat
speurwerk op het internet,  in  archieven en de aanlevering van gegevens
door  Sneuperleden  C.  Sträter  en  N.  Donkerbroek.  Tot  nu toe  begint  de
stamreeks bij Daniël Sytzes. Gegevens over een huwelijk zijn niet bekend.
Verondersteld wordt dat Daniël nog een broer had die Sytze Sytzes heette,
wiens zoon Klaas gedoopt is in Niawier in 1696. Voortbordurend op deze
veronderstelling  kan  dan  de  vader  van  Daniel  en  Sytze  de  naam  Sytze
Klazes hebben gehad en is  op die manier mogelijk de naam Klaas in de
stamboom gekomen.

Parenteel van DANIEL SYTZES   (deel 1)  

I  Daniel Sytzes, geboren in 1690.  is overleden omstreeks 1745, ± 55 jaar
oud.
Kind: 

1.  Sytze Daniels (II-a), geboren in 1715. Overleden omstreeks 1775.

II-a  Sytze Daniels, geboren in 1715 in Oosternijkerk als zoon van  Daniel
Sytzes (I).  is overleden omstreeks 1775, ± 60 jaar oud.
Trouwde, 24 jaar oud, op 06-12-1739 in Metslawier met  Jeltje Thomas,
geboren in Niawier als dochter van  Thomas Wichers en  Sjouk Klazes.  Zij
is gedoopt op 02-01-1707 in Niawier.  is overleden in 1775 in Niawier.
Kinderen van  Sytze Daniels en  Jeltje Thomas:

1. Thomas Sytzes  Overleden voor 1811.
2. Jacob Sytzes, Hij is gedoopt op 10-12-1741 in Metslawier, trouwde

op 13-02-1763 in Metslawier met Antje Ottes Petersma.
3.    Daniel Sytzes Zytsma, geboren in 1743. Overleden op 18-10-1814.
4.   ONBEKENDE DOCHTER

Bij de derde generatie is er volgens de huidige gegevens sprake van 3 zoons.
Van  Jacob  Sytzes  en  zijn  vrouw  zijn  geen  verdere  gegevens  bekend.
Hieronder  volgt  de  stamreeks  van  de  oudste  zoon  Thomas  Sytzes.  De
stamreeks van Daniel Sytzes volgt in een volgende Sneuper.
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I   Thomas Sytzes,  zoon van   Sytze  Daniels  en  Jeltje  Thomas.  Hij  is
gedoopt op 25-11-1740 in Niawier.  is overleden voor 1811, trouwde op 03-
06-1770  in  Niawier  met   Theuntje  Jorrits,  geboren  in  Niawier.   is
overleden voor 1811.
Kinderen van  Thomas Sytzes en  Theuntje Jorrits:

1.  Jorrit Thomas, geboren in Niawier. Hij is gedoopt op 25-11-1770 in
Niawier.  is overleden in Niawier.
2.  Sytze Thomas, geboren op 09-07-1772 in Niawier. Hij is gedoopt op
26-07-1772 in Niawier.  is overleden voor ?-11-1773 in Niawier, < 1 jaar
oud.
3.  Sytze  Thomas  (II-a),  geboren op 19-11-1773.  Overleden  op 11-02-
1819.
4.  Louw Thomas (II-b), geboren op 27-02-1776. Overleden voor 1811.
5.  Sipke Thomas (II-c), geboren op 09-03-1779. Overleden op 13-07-
1827.
6.  Jelle Thomas, geboren op 22-04-1781 in Niawier. Hij is gedoopt op
13-05-1781 in Niawier.
7.  Tjebbe Thomas (II-d), geboren op 26-07-1783. Overleden in 1827.

II-a   Sytze  Thomas,  geboren  op  19-11-1773  in  Niawier  als  zoon  van
Thomas Sytzes (I)  en  Theuntje Jorrits.  Hij  is gedoopt op 05-12-1773 in
Niawier.  is overleden op 11-02-1819 in Ternaard, 45 jaar oud.  trouwde, 26
jaar oud, op 23-03-1800 in Hantum met Trijntje Eelzes Visser, 31 jaar
oud,  geboren  in  1769  in  Niawier  als  dochter  van  Eelze  Visser.  Trijntje
Eelzes is overleden op 16-08-1857, 88 jaar oud.
Kinderen van  Sytze Thomas en Trijntje Eelzes Visser:

1.  Thomas  Sytzes  Sijtsma,  geboren  op  11-07-1800  in  Metslawier.
Thomas Sytzes is overleden voor 1804, < 4 jaar oud.
2. Gerritje Sytzes Sijtsma (III-a), geboren op 20-09-1801. Overleden op
24-03-1876.
3.  Thomas  Sytzes  Sijtsma,  geboren  op  15-06-1804  in  Metslawier.
Thomas Sytzes is overleden voor 1806 in Metslawier, < 2 jaar oud.
4. Thomas Sytzes Sijtsma (III-b), geboren op 27-07-1806. Overleden op
26-04-1849.
5.  Eelze Sytzes  Sijtsma,  geboren op 02-02-1809 in Metslawier.  Eelze
Sytzes is overleden voor 1811, < 2 jaar oud.
6. Saapke Sytzes Sijtsma (III-c), geboren in 1810. Overleden op 11-05-
1881.
7. Grietje Sytzes Sijtsma (III-d), geboren op 21-09-1812. Overleden op
09-02-1847.
8.  Elske Sytzes  Sijtsma (III-e),  geboren op 18-07-1816.  Overleden op
29-03-1849.
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II-b  Louw Thomas,  geboren  op  27-02-1776  in  Niawier  als  zoon  van
Thomas Sytzes (I)  en  Theuntje Jorrits.  Hij  is  gedoopt op 10-03-1776 in
Niawier.  is overleden voor 1811, < 35 jaar oud. trouwde, 28 jaar oud, op 27-
05-1804 in Metslawier met Ynskje Tjipkes de Jong.
Kinderen van  Louw Thomas en Ynskje Tjipkes de Jong:

1. Thomas Louws Sijtsma, geboren op 19-02-1805. Hij is gedoopt op 10-
03-1805. Thomas Louws is overleden voor 1811, < 6 jaar oud.
2. Maaike Louws Sijtsma (III-f), geboren op 30-11-1808. Overleden op
27-04-1835.

II-c   Sipke Thomas,  geboren  op  09-03-1779 in  Niawier  als  zoon van
Thomas Sytzes (I)  en  Theuntje Jorrits. Hij  is gedoopt op 22-03-1779 in
Niawier.  is overleden op 13-07-1827, 48 jaar oud. trouwde, 33 jaar oud, op
18-02-1813 met   Tietje Jelles, 23 jaar oud, geboren in 1790 als dochter
van  Jelle Tietes en  Maaike Jans.  is overleden op 20-05-1863, 73 jaar oud.
Kinderen van  Sipke Thomas en  Tietje Jelles:

1.  Thomas  Sipkes  Sijtsma,  geboren  op 18-07-1813.  Thomas  Sipkes  is
overleden op 26-10-1831, 18 jaar oud.
2. Jelle Sipkes Sijtsma, geboren op 04-07-1815.
3. Theuntje Sipkes Sijtsma (III-g), geboren op 14-03-1818. Overleden op
11-04-1871.
4. Jorrit Sipkes Sijtsma (III-h), geboren op 07-04-1821. Overleden op
21-03-1907.

II-d  Tjebbe Thomas,  geboren op 26-07-1783 in Niawier als zoon van
Thomas Sytzes (I)  en  Theuntje Jorrits. Hij  is gedoopt op 07-09-1783 in
Niawier.  is overleden in 1827, 44 jaar oud. trouwde, 23 jaar oud, op 10-05-
1807 in  Oosternijkerk  met  Hebeltje  Scheltes  Wiersma,  30 jaar  oud,
geboren in 1777. Hebeltje Scheltes is overleden op 08-08-1827, 50 jaar oud.
Kinderen van  Tjebbe Thomas en Hebeltje Scheltes Wiersma:

1.  Tjepkje Tjebbes, geboren in 1814.  is overleden op 04-04-1827, 13
jaar oud.

III-a Gerritje Sytzes Sijtsma, geboren op 20-09-1801 in Metslawier als
dochter van  Sytze Thomas (II-a) en Trijntje Eelzes Visser. Gerritje Sytzes is
overleden op 24-03-1876, 74 jaar oud. Gerritje Sytzes trouwde, 22 jaar oud,
op  10-07-1824  met  Gerben  Meints  van  der  Velde,  ±  28  jaar  oud,
geboren  omstreeks  1796  in  Joure  als  zoon  van  Meint  Gerbens  van  der
Velde. Gerben Meints is overleden op 26-01-1847 in Hantumhuizen, ± 51
jaar oud.
Kinderen van Gerritje Sytzes Sijtsma en Gerben Meints van der Velde:
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1. Sytze van der Velde, geboren op 26-09-1826 in Ternaard.
2. Meint van der Velde, geboren op 25-10-1828 in Ternaard.
3. Trijntje van der Velde, geboren op 12-05-1831.
4. Grietje van der Velde, geboren op 26-12-1833 in Ternaard.
5. Andries van der Velde, geboren op 15-02-1836.
6. Stijntje van der Velde, geboren op 25-05-1837.

III-b Thomas Sytzes Sijtsma, geboren op 27-07-1806 in Metslawier als
zoon van  Sytze Thomas (II-a) en Trijntje Eelzes Visser. Hij is gedoopt op
02-01-1807 in Metslawier.  Thomas Sytzes is overleden op 26-04-1849 in
Foudgum, 42 jaar oud. Thomas Sytzes trouwde, 23 jaar oud, op 12-06-1830
met  Hiltje Douwes Schregardus, 31 jaar oud, geboren op 30-04-1799
in Brantgum als dochter van Douwe Dirks Schregardus en Klaaske Thomas
Stinstra.  Zij  is  gedoopt  op  12-05-1799  in  Brantgum.  Hiltje  Douwes  is
overleden op 20-03-1848 in Foudgum, 48 jaar oud.
Kinderen van Thomas Sytzes Sijtsma en Hiltje Douwes Schregardus:

1. Trijntje Thomas Sijtsma (IV-a), geboren op 22-07-1832. Overleden op
20-02-1864.
2. Klaas Thomas Sijtsma (IV-b), geboren op 21-12-1835. Overleden op
15-05-1871.
3. Sytze Thomas Sijtsma (IV-c), geboren op 26-06-1838. Overleden op
11-01-1882.

III-c Saapke Sytzes Sijtsma, geboren in 1810 in Metslawier als dochter
van   Sytze  Thomas  (II-a)  en  Trijntje  Eelzes  Visser.  Saapke  Sytzes  is
overleden op 11-05-1881 in Morra, 71 jaar oud. Saapke Sytzes trouwde, 27
jaar  oud,  op 20-05-1837 met  Durk Eintes  Berghuisma,  34 jaar  oud,
geboren in 1803. Durk Eintes is overleden op 05-09-1855 in Ee, 52 jaar
oud. Naam veranderde later in Bergema.
Kinderen van Saapke Sytzes Sijtsma en Durk Eintes Berghuisma:

1. Einte Bergema, geboren op 06-03-1838.
2. Sytze Bergema, geboren op 13-08-1839.
3. Dieuke Bergema, geboren op 09-07-1842.
4. Thomas Bergema, geboren op 26-07-1845.
5. Lolke Bergema, geboren op 07-10-1850.

III-d  Grietje  Sytzes  Sijtsma,  geboren  op  21-09-1812  in  Morra  als
dochter van  Sytze Thomas (II-a) en Trijntje Eelzes Visser. Grietje Sytzes is
overleden op 09-02-1847 in Holwerd, 34 jaar oud. Grietje Sytzes trouwde,
20 jaar oud, op 18-12-1832 met  Paulus Thomas Ekema,  23 jaar oud,
geboren in 1809. Paulus Thomas is overleden op 23-03-1879, 70 jaar oud.
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Kinderen van Grietje Sytzes Sijtsma en Paulus Thomas Ekema:
1. Thomas Ekema, geboren op 01-02-1834 in Holwerd.
2. Trijntje Ekema, geboren op 12-04-1836 in Holwerd.
3. Sytze Ekema, geboren op 01-09-1838 in Holwerd. Sytze is overleden
op 20-10-1838, 0 jaar oud.

III-e  Elske  Sytzes  Sijtsma,  geboren  op  18-07-1816  in  Ternaard  als
dochter van  Sytze Thomas (II-a) en Trijntje Eelzes Visser. Elske Sytzes is
overleden op 29-03-1849 in Ternaard, 32 jaar oud. Elske Sytzes trouwde,
23 jaar oud, op 09-03-1840 met  Reinder Kornelis Miedema,  25 jaar
oud,  geboren  op  22-10-1814  als  zoon  van  Kornelis  Jacobs  Miedema  en
Hendrikje Wybes. Reinder Kornelis is overleden 17-06-1859, 44 jaar oud.
Kinderen van Elske Sytzes Sijtsma en Reinder Kornelis Miedema:

1. Kornelis Miedema, geboren op 05-05-1840.
2. Riemke Miedema, geboren op 19-04-1842.
3. Sytze Miedema, geboren op 25-11-1844.
4. Hendrikje Miedema, geboren op 25-11-1847.

III-f  Maaike Louws Sijtsma,  geboren op  30-11-1808 als  dochter  van
Louw Thomas (II-b) en Ynskje Tjipkes de Jong. Zij is gedoopt op 21-12-
1808.  Maaike  Louws  is  overleden  op  27-04-1835,  26  jaar  oud.  Maaike
Louws trouwde, 21 jaar oud, op 27-05-1830 met Marten Durks Bouma,
38 jaar, geboren 1792. Marten Durks is overleden 26-04-1841, 49 jaar oud.
Kinderen van Maaike Louws Sijtsma en Marten Durks Bouma:

1. Dirk Martens Bouma, geboren op 26-08-1831.
2. Durk Martens Bouma, geboren op 31-08-1832.
3. Louw Martens Bouma, geboren op 09-02-1834.

III-g Theuntje Sipkes Sijtsma, geboren op 14-03-1818 als dochter van
Sipke Thomas (II-c) en  Tietje Jelles. Theuntje Sipkes is overleden op 11-
04-1871, 53 jaar oud. Theuntje Sipkes:
 (1)  trouwde,  25 jaar oud,  op 18-05-1843 met  Wytze Mients van der
Woud, 30 jaar oud, geboren op 19-01-1813 als zoon van Mient Wygers van
der Woud en  Grytje Wytzes. Wytze Mients is overleden op 02-02-1846, 33
jaar oud.
 (2)  trouwde,  36  jaar  oud,  op  11-05-1854  met  Hendrik  Beernts
Boersma, 39 jaar oud, geboren op 11-01-1815 als zoon van Beerent Klazes
Boersma en  Antje Leenderts. Hendrik Beernts is overleden op 21-09-1856,
41 jaar oud.
Kinderen van Theuntje Sipkes Sijtsma en Wytze Mients van der Woud:

1. Sipke Wytzes van der Woud, geboren op 07-08-1844.
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Kinderen van Theuntje Sipkes Sijtsma en Hendrik Beernts Boersma:
1. Beernt Boersma, geboren op 28-07-1854 in Niawier.

III-h Jorrit Sipkes Sijtsma, geboren op 07-04-1821 als zoon van  Sipke
Thomas (II-c) en  Tietje Jelles. Jorrit Sipkes is overleden op 21-03-1907, 85
jaar oud. Jorrit Sipkes trouwde, 38 jaar oud, op 26-11-1859 in Metslawier
met Ytje Waatzes Noordmans, 25 jaar oud, geboren in 1834 als dochter
van Waatze Halbes Noordmans en Aaltje Flores Hoogeboom. Ytje Waatzes
is overleden op 09-01-1906, 72 jaar oud.
Kinderen van Jorrit Sipkes Sijtsma en Ytje Waatzes Noordmans:

1.  Waatze  Jorrits  Sijtsma,  geboren  op  02-11-1861.  Waatze  Jorrits  is
overleden op 07-08-1862, 0 jaar oud.
2. Watze Sijtsma (IV-d), geboren op 13-08-1864. Overleden op 02-03-
1931.
3. Sipke Jorrits Sijtsma (IV-e), geboren op 02-09-1867. Overleden op
04-08-1953.
4.  Jelle  Jorrits  Sijtsma,  geboren  op  07-08-1871.  Jelle  Jorrits  is
overleden op 02-03-1875, 3 jaar oud.

IV-a Trijntje Thomas Sijtsma, geboren op 22-07-1832 als dochter van
Thomas  Sytzes  Sijtsma  (III-b)  en  Hiltje  Douwes  Schregardus.  Trijntje
Thomas is overleden op 20-02-1864, 31 jaar oud. Trijntje Thomas trouwde,
25  jaar  oud,  op  15-05-1858 met  Jan  Postma  Bokkema,  27  jaar  oud,
geboren op 13-09-1830 in Dokkum als zoon van  Optje Jans Bokkema. Jan
is overleden op 17-04-1882, 51 jaar oud. Naam veranderde later in Bokma.
Kinderen van Trijntje Thomas Sijtsma en Jan Postma Bokkema:

1. Thomas Postma Bokma, geboren op 10-03-1860.
2. Jan Bokma, geboren op 19-09-1862.

IV-b Klaas Thomas Sijtsma,  geboren op 21-12-1835 in Brantgum als
zoon  van  Thomas  Sytzes  Sijtsma  (III-b)  en  Hiltje  Douwes  Schregardus.
Klaas  Thomas  is  overleden  op  15-05-1871,  35  jaar  oud.  Klaas  Thomas
trouwde,  25  jaar  oud,  op  18-05-1861  in  Ternaard  met  Grietje  Jacobs
Grijpstra,  21  jaar  oud,  geboren  op  19-05-1839  als  dochter  van  Jacob
Harmens Grijpstra en Fokje Jans van der Bij. Grietje Jacobs is overleden
op 10-05-1901, 61 jaar oud.
Kinderen van Klaas Thomas Sijtsma en Grietje Jacobs Grijpstra:

1. Jacob Klazes Sijtsma (V-a), geboren op 19-03-1863.
2.Thomas Klazes Sijtsma, geboren op 29-12-1864 in Brantgum. Thomas
Klazes is overleden op 07-08-1870 in Brantgum, 5 jaar oud.

71



3. Hiltje  Klazes  Sijtsma,  geboren  op  09-02-1867 in  Brantgum.  Hiltje
Klazes is overleden op 20-07-1871, 4 jaar oud.
4. Sytze Klazes Sijtsma (V-b), geboren op 18-05-1869.
5.  Fokje  Klazes  Sijtsma,  geboren  op  24-02-1871  in  Brantgum.  Fokje
Klazes is overleden op 11-09-1871 in Brantgum, 0 jaar oud.

IV-c Sytze Thomas Sijtsma,  geboren op 26-06-1838 in  Foudgum als
zoon  van  Thomas  Sytzes  Sijtsma  (III-b)  en  Hiltje  Douwes  Schregardus.
Sytze Thomas is overleden op 11-01-1882 in Brantgum, 43 jaar oud.
Sytze Thomas trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1863 met  Renske Wybes
Sijens,  20  jaar  oud,  geboren  op  10-09-1842  als  dochter  van  Wybe
Lammerts Sijens en Klaaske Jans Hiemstra. Renske Wybes is overleden op
18-11-1911, 69 jaar oud.
Kinderen van Sytze Thomas Sijtsma en Renske Wybes Sijens:

1. Hiltje Sytzes Sijtsma (V-c), geboren op 14-04-1864.
2. Klaaske Sytzes Sijtsma (V-d), geboren op 23-08-1865.
3. Trijntje Sytzes Sijtsma, geboren op 23-12-1867 in Brantgum. Trijntje
Sytzes is overleden op 24-01-1873 in Brantgum, 5 jaar oud.
4. Renske Sytzes Sijtsma (V-e), geboren op 17-06-1870.
5. Hittje Sytzes Sijtsma (V-f), geboren op 17-04-1873.
6. Thomas Sytzes Sijtsma, geboren op 12-08-1874 in Brantgum.
7. Wybe Sytzes Sijtsma (V-g), geboren op 03-05-1877.
8. Tjitske Sytzes Sijtsma (V-h), geboren op 24-10-1878.
9. Sytze Sytzes Sijtsma, geboren op 17-08-1882 in Brantgum.

IV-d Watze  Sijtsma,  geboren  op  13-08-1864 in  Niawier  als  zoon van
Jorrit  Sipkes  Sijtsma  (III-h)  en  Ytje  Waatzes  Noordmans.  Watze  is
overleden op 02-03-1931, 66 jaar oud. Watze trouwde, 23 jaar oud, op 17-
05-1888 met Tjitske Pieters Wieringa, geboren in Holwerd als dochter
van Pieter Klazes Wieringa en Jantje Jans Finia.

IV-e Sipke Jorrits Sijtsma, geboren op 02-09-1867 in Niawier als zoon
van Jorrit Sipkes Sijtsma (III-h) en Ytje Waatzes Noordmans. Sipke Jorrits
is overleden op 04-08-1953 in Franeker, 85 jaar oud. Sipke Jorrits:
(1) trouwde,  24  jaar  oud,  op  21-05-1892  in  Metslawier  met  Riemke

Klazes Sijtsma, 24 jaar oud, geboren op 28-02-1868 in Oostrum als
dochter  van  Klaas  Daniels  Sijtsma  en  Baukje  Booyenga.  Riemke
Klazes is overleden op 30-09-1900 in Niawier, 32 jaar oud.

(Hier  komen twee  familietakken  samen:  Sipke  is  een  afstammeling  van
Thomas Sytzes, Riemke is een afstammeling van Daniel Sytzes, broers
en zoons van Sytze Daniels (II-a) en Jeltje Thomas)
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 (2) trouwde, 34 jaar oud, op 19-06-1902 met  Renske van der Net, 45
jaar oud, geboren op 16-04-1857 als dochter van Jan Siebrens van der Net
en Renske Andries de Bruin.
Kinderen van Sipke Jorrits Sijtsma en Riemke Klazes Sijtsma:

1. Baukje Sijtsma, geboren op 02-03-1893 in Niawier.
2. Yttje Sijtsma, geboren op 26-12-1895 in Niawier. Yttje is overleden op
16-07-1902 in Niawier, 6 jaar oud.
3. Jorrit Sipkes Sijtsma (V-i), geboren op 31-12-1897. Overleden op 19-
09-1986.
4. Klaas Sijtsma, geboren op 09-05-1900 in Niawier. Klaas is overleden
op 23-09-1900 in Niawier, 0 jaar oud.

V-a Jacob Klazes Sijtsma, geboren op 19-03-1863 in Brantgum als zoon
van Klaas Thomas Sijtsma (IV-b) en Grietje Jacobs Grijpstra. Jacob Klazes
trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1886 met Evertje Patrouilje, 25 jaar oud,
geboren in 1861. Evertje is overleden op 06-05-1942, 81 jaar oud.
Kinderen van Jacob Klazes Sijtsma en Evertje Patrouilje:

1. Klaas Sijtsma, geboren op 28-11-1888 in Bornwird.
2. Sytske Sijtsma, geboren op 16-01-1892 in Waaxens.

V-b Sytze Klazes Sijtsma, geboren op 18-05-1869 in Foudgum als zoon
van Klaas Thomas Sijtsma (IV-b) en Grietje Jacobs Grijpstra.
Sytze Klazes trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1894 met Janke Ferwerda.
Kinderen van Sytze Klazes Sijtsma en Janke Ferwerda:

1. Saapke Sijtsma, geboren op 29-05-1896.
2. Klaas Sijtsma, geboren op 27-07-1899.

V-c  Hiltje  Sytzes  Sijtsma,  geboren  op  14-04-1864  in  Brantgum  als
dochter van Sytze Thomas Sijtsma (IV-c) en Renske Wybes Sijens. Hiltje
Sytzes trouwde, 20 jaar oud, op 31-05-1884 met Abraham Beintema.
Kinderen van Hiltje Sytzes Sijtsma en Abraham Beintema:

1. Jan Beintema, geboren op 17-08-1885.
2. Renske Beintema, geboren op 18-08-1886.
3. Jantje Beintema, geboren op 30-09-1887.
4. Klaaske Beintema, geboren op 08-02-1889.

V-d Klaaske Sytzes Sijtsma,  geboren op 23-08-1865 in Brantgum als
zoon van Sytze Thomas Sijtsma (IV-c) en Renske Wybes Sijens.
Klaaske Sytzes trouwde, 19 jaar oud, op 18-04-1885 met Popke Terpstra.

V-e Renske Sytzes Sijtsma,  geboren op 17-06-1870 in Brantgum als  
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dochter van Sytze Thomas Sijtsma (IV-c) en Renske Wybes Sijens. Renske
Sytzes trouwde, 22 jaar oud, op 20-05-1893 met Klaas Gaasterland.
Kinderen van Renske Sytzes Sijtsma en Klaas Gaasterland:

1. Froukje Gaasterland, geboren op 16-10-1893.
2. Renske Gaasterland, geboren op 21-02-1895.

V-f  Hittje  Sytzes  Sijtsma,  geboren  op  17-04-1873  in  Brantgum  als
dochter van Sytze Thomas Sijtsma (IV-c) en Renske Wybes Sijens. Hittje
Sytzes trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1896 met Willem Klazes Ekema,
26 jaar oud, geboren op 23-01-1870 in Holwerd als zoon van Klaas Dirks
Ekema en Mintje Kievit. Willem Klazes is overl. 29-12-1926, 56 jaar oud.
Kinderen van Hittje Sytzes Sijtsma en Willem Klazes Ekema:

1. Mintje Ekema, geboren op 26-05-1898. Mintje is overleden op 12-06-
1898, 0 jaar oud.
2. Mintje Ekema, geboren op 29-09-1899. Mintje is overleden op 07-05-
1900, 0 jaar oud.
3. Mintje Ekema, geboren op 31-10-1901.
4. Sytze Ekema, geboren op 25-11-1902.

V-g Wybe Sytzes Sijtsma,  geboren op 03-05-1877 als zoon van Sytze
Thomas Sijtsma (IV-c) en Renske Wybes Sijens. Wybe Sytzes trouwde, 25
jaar oud, op 17-05-1902 met Geesje Zijlstra.

V-h  Tjitske  Sytzes  Sijtsma,  geboren  op  24-10-1878  als  dochter  van
Sytze  Thomas  Sijtsma  (IV-c)  en  Renske  Wybes  Sijens.  Tjitske  Sytzes
trouwde, 19 jaar oud, op 04-06-1898 met Marinus Smallegange.

V-i Jorrit  Sipkes Sijtsma,  geboren op 31-12-1897 in Niawier als zoon
van Sipke Jorrits Sijtsma (IV-e) en Riemke Klazes Sijtsma. Jorrit Sipkes is
overleden  op  19-09-1986  in  Veenwouden,  88  jaar  oud.  Jorrit  Sipkes
trouwde,  24  jaar  oud,  op  24-08-1922  in  Metslawier  met  Tietje  O.
Kloostra, 24 jaar oud, geboren op 03-09-1897 in Niawier als dochter van
Ouwe K. Kloostra en Ynskje van der Ploeg. Tietje O. is overleden op 23-03-
1963 in Dokkum, 65 jaar oud.
Kinderen van Jorrit Sipkes Sijtsma en Tietje O. Kloostra:

1. Ynskje Sijtsma, geboren op 28-08-1923 in Bellingwolde.
2. Reimkje Sijtsma, geboren op 02-06-1925 in Rinsumageest.
3. Sipke Sijtsma, geboren op 27-04-1927 in Rinsumageest.
4. Ouwe Sijtsma, geboren op 07-12-1932 in Veenwouden.

(Voor  opmerkingen  en  aanvullingen  houd  ik  me  aanbevolen!  Gegevens
graag mailen naar . Het vervolg van deze kwartierstaat
is te vinden op onze website!!!!)

74



KWARTIERSTAAT AAFKE SMITS

Klaas Jelle Bekkema (

In eerdere Sneupers heb ik al de kwartierstaten van Sake Aukes Ferwerda
en  Hiltje  Wiersma  gepubliceerd.  Sake  huwde  voor  de  tweede  maal  met
Aafke Smits. Van deze Aafke heb ik de navolgende kwartierstaat uitgezocht.
Mocht u aanvullingen of verbeteringen voor mij hebben, stuur die dan naar
mijn e-mailadres en volledigheidshalve ook even naar de redactie van De
Sneuper, zodat zij ook op de hoogte blijven van deze reacties.
Dit  overzicht  is  gemaakt  door  Klaas  Jelle  Bekkema;

;bij elke vorm van publicatie, altijd de bron vermelden!

-- I --
1. Aafke Smits,  geb. 19.11.1889 te Hantumhuizen, ovl. 25.6.1983 te
Dokkum.  Aafke  tr.  28.6.1923  te  Oostdongeradeel  met  Sake  Aukes
Ferwerda,  geb.  23.3.1881  te Hantumhuizen,  pakkersknecht,  betonwerker
en broodventer,  ovl.  28.9.1940 te Dokkum, z.v. Auke Sakes Ferwerda en
Tjerkje  Tjipkes  de  Vries.  Sake  tr.  (1)  4.6.1908  te  Oostdongeradeel  met
Hiltje Wiersma, geb. 12.10.1883 te Wetzens, ovl. 24.9.1921 te Aalzum, d.v.
Thomas Willems Wiersma en Antje Jacobs Hansma.

-- II –-(ouders)
2 Pieter  Jochums  Smits,  geb.  7.12.1846  te  Hantum,  verwer  en
huisschilder, ovl. 15.4.1921 te Aalzum.
Pieter tr. (1) 3.1.1878 te Oostdongeradeel met Grietje Pieters van Teijens,
geb.  14.3.1847  te  Wetzens,  ovl.  11.11.1888  te  Hantumhuizen,  d.v.  Pieter
Durks  van  Teijens  en  Eelkjen  Pieters  Boersma.  Pieter  tr.  15.6.1889  te
Westdongeradeel (2) met
3 Sieuwke  Jans  Buwalda,  geb.  22.10.1855  te  Ezumazijl  onder
Anjum, dienstbode, ovl. 9.3.1928 te Dokkum.

-- III --(grootouders)
4 Jochum  Bodes  Smits,  geb.  28.1.1805  te  Wierum,  verwer  en
glazenmaker, ovl. 23.1.1889 te Hantumhuizen. Jochum tr. (1) 11.6.1831 te
Westdongeradeel  met  Sjoukjen  Renses  Terpstra,  geb.  19.10.1806  te
Hantum,  ovl.  30.4.1836  ald.,  d.v.  Rense  Herkes  Terpstra  en  Sybrigjen
Tjepkes. Jochum tr. 12.2.1841 te Westdongeradeel (2) met
5 Aukjen Stevens van der Meulen, geb. 5.9.1811 te Holwerd, ovl.
9.11.1851 te Hantumhuizen.
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6 Jan  Eelkes  Buwalda,  geb.  3.6.1812  te  Anjum,  schipper,  ovl.
28.2.1892 te Ezumazijl onder Anjum.
Jan tr. (1) 23.5.1835 te Oostdongeradeel met Maaike Adolphs Hemminga,
geb.  5.5.1811  te  Paesens,  ovl.  1.1.1843  te  Anjum,  d.v.  Adolph  Ayses
Hemminga en Antje Gerryts. Jan tr. 19.7.1845 te Oostdongeradeel (2) met
7 Aafke  Hattums  de  Haan,  geb.  27.8.1821  te  Ferwerd,  ovl.
9.2.1870 te Anjum.

-- IV --(overgrootouders)
8 Bode Sapes Smits, geb. ±1768 te Wierum, verwer, ovl. 
10.11.1826 te Dokkum. Bode tr. 31.8.1794 te Wierum met
9 Pyttje Jochums Bakker, ged. 3.6.1770 te Wierum, ovl. 19.12.1843
ald..
10 Steven  Liepkes  van  der  Meulen,  afk.  van  Betterwird,  ged.
3.3.1771  te Nes  (WD),  ovl.  27.2.1814 te Holwerd.  Steven tr.  13.5.1798 te
Hiaure met
11 Antje Lolkes Ferwerda, afk. van Sijbrandahuis, ged. 29.9.1771 te
Hantum, ovl. 17.2.1845 ald..
12 Eelke Ulbes Buwalda, geb. 24.11.1787 te Engwierum, schipper en
gardenier, ovl. 4.12.1874 te Anjum. Eelke tr. 15.1.1809 te Engwierum met
13 Lysbeth Jans Douwes,  geb.  24.6.1789 te Anjum, ovl.  10.3.1879
ald..
14 Hattum  Pieters  de  Haan,  geb.  4.12.1778  te  Veenwouden,
grofsmid, ovl. 30.10.1855 Anjum. Hattum tr. 25.4.1811 te Dantumadeel met
15 Andrieske  Andries  Postma,  geb.  25.2.1790  te  Oenkerk,  ged.
9.4.1797 te Veenwouden, ovl. 2.1.1865 te Anjum.

-- V --(betovergrootouders)
16 Sape  Bokkes,  geb.  ±1725  te  Ternaard.  Sape  tr.  17.2.1754  te
Ternaard met
17 Seeske Bodes, ged. 12.10.1732 te Ternaard.
18 Jochum Pieters, geb. ±1735 te Wierum, bakker.
20 Liepke Hendriks, geb. ±1717 te Hantumhuizen, landbouwer, ovl.
v1814 te Nes (WD). Liepke tr. (1) 10.6.1742 te Hantumhuizen met Janke
Klazes, afk. van Hantumhuizen, ged. 9.5.1723 te Hantum, ovl. 1767/1771 te
Nes (WD), d.v. Klaas Pyters. Liepke tr. 9.6.1771 te Holwerd (2) met
21 Antje Pieters, geb. ±1733 te Holwerd, ovl. v1814 te Nes (WD).
22 Lolke Gerbens  Ferwerda,  geb.  ±1742 te Hantum,  verwer,  ovl.
12.3.1825 te Hantum. Lolke otr. 5.8.1770 te Hantum met
23 Trijntje Tietes, geb. ±1745 te Raard, ovl. v1825 te Hantum.
(vervolg zie bl. 97)
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BESCHRIJVING VAN DE FOTO’S

Foto  1: De  markt  met  het  voormalig  weeshuis  te  Dokkum.  Inzet:  de
gevelsteen uit 1758
De Weeshuisstichting is opgericht 29-11-1610, maar pas na vier  jaar waren
de  financiën  rond  en  kon  er  een  gebouw  worden  neergezet.  De  eerste
verbouwing vond plaats in 1758 n.a.v.  er  een memoriesteen in de muur
gemetseld  werd.  (zie  foto  inzet).  Een  inkomen  van  het  Weeshuis  was
destijds een gedeelte uit de opbrengst van de Marktgelden. Van alle handel
in hoornbeesten gehouden op de Markt te Dokkum ging een gedeelte naar
het aanliggende Weeshuis. Bij het niet nakomen van deze verplichting werd
men  beboet.  Alleen  bij  aangetoonde  schade  -  verkoop  met  verlies  e.d  -
kreeg men toestemming minder belasting te betalen.
Naast  het  Marktgeld had het  Weeshuis  nog andere  inkomsten,  zoals  uit
verhuur van buiten de grachten liggende gronden. Evenzo werd o.a. in 1719
bepaald dat bij de verkoop van zitplaatsen in de Herv. Kerk een bepaald
bedrag  aan  het  Weeshuis  toekwam.  Ook  de  kerken  hielden  regelmatig
collecten  t.b.v.  de  bewoners  van  het  Weeshuis,  "teneinde  de  aerme
olderlose weeskes beter in tucht mogen worden opgevoedt als tot nog to
geschied is", tevens hielden op deze manier de kerken ook nog enig zicht op
de gang van zaken, misschien zelfs wel een vingertje in de pap.
Ook had het  Weeshuis  verschillende eigendommen, zoals  de Schermers-
weide  -  nu  Keppelpassage  en  parkeerterrein  -  en  diverse  woningen  en
kamers  verdeeld  over  de binnenstad.  De buiten  de stadswallen liggende
landerijen werden vaak uit legaat verkregen en werden verhuurd voor de
opbrengst in geld of natura.
De kleding van de wezen - rood en zwart - was gelijk als die te Leeuwarden.
Dit gold als een soort provinciale eenheid en herkenbaarheid. Een gedeelte
van de verzorging van de wezen werd meestal jaarlijks uitbesteed. Zo kon
de barbier inschrijven op het "haarsnijden". In ca 1890 werd dit voor f7.50
p/jaar  aan  een  plaatselijke  kapper  gegeven.  Werkzaamheden  -  bij
registratie  en contract  vastgelegd - bij  burgers  aan huis  werden door de
oudere  kinderen  gedaan,  het  geld  dat  ze  hiervoor  kregen  moesten  ze
afdragen aan de weesouders. Het Streekarchief te Dokkum bevat een zeer
omvangrijk Archief der Weesvoogden en Voogdessen over de periode 1613
tot 1922; waarvan vooral 1613 tot 1828 een schat aan gegevens bevat.
Het is opmerkelijk dat de zuidmuur bouwdelen bevat  van materiaal van
voor 1610. Dit  zou kunnen duiden op gebruikte  materialen van de oude
kloostergebouwen. (D.J.Kamminga, 1948).
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Een memoriesteen  ligt  in een fraaie  omlijsting.  Het  bovendeel  geeft  het
gekroonde wapen van de stad te zien, aan beide zijden vastgehouden door
een weesmeisje en een weesjongen als schildhouders.  Het tegenwoordige
Weeshuis kreeg zijn hedendaagse aanzien tijdens de verbouwing in 1854.
Tekst op de steen, anno 1758:
Dees' Beelden tonen hier 't gebruik van deese woning,
Deelt Rycklyk uit en wagt een Hemelsche beloning,
Van hem die seyde koomt den armen te gemoet:
Want dat gy doet aan dees, weet dat gy 't aan my doet.
De Burgemeesterschap liet deese steen dus houwen,
Opdat men werken doe die nimmermeer berouwen.

Foto 2 : Dirk Dirks de Jager en Fokeltje Jans Broersma, 1905
Deze  foto  is  vermoedelijk  genomen  ter  gelegenheid  van  het  25  jarig
huwelijk van Dirk Dirks de Jager en Fokeltje Jans Broersma in 1905. Zij
zijn mijn overgrootouders van vaders zijde.
Dirk Dirks de Jager werd op 4 oktober 1857 te Betterwird geboren als zoon
van  Dirk  Dirks  de  Jager  en  Akke  Ouwes  Terpstra.  Hij  is  overleden  te
Lichtaard op 11 augustus 1923 op de leeftijd van 65 jaar.
Dirk trouwde op 15 mei 1880 in het gemeentehuis van Ferwerderadeel met
Fokeltje Jans Broersma. Zij werd geboren op 17 november 1859 te Birdaard
en is overleden te Dokkum op 24 mei 1943, oud 83 jaar. Zij is een dochter
van Jan Freerks Broersma en Jitske Sybrens Gras.
Uit het huwelijk van Dirk en Fokeltje werden 9 kinderen geboren, te weten:
A. Dirk: geb. Lichtaard 18 juli 1880, overl. Dokkum 21 juni 1939
B. Jitske: geb. Lichtaard 6 mei 1883, overl. Den Haag 23 mei 1973
C. Akke: geb. Lichtaard 9 januari 1886,overl. Groningen 20-10-1966
D. Doetje: geb. Bornwird 6 december 1886, overl. Aalsum 7-11-1918
E. Lammert: geb. Aalsum 23 mei 1890, overl. Dokkum 19 juni 1978
F. Jan: geb. Betterwird 6 februari 1893, overl. Betterwird 4-4-1911
G. Janke: geb.  Betterwird  7  mei  1894,  overl.Nieuwe  Schans  18-6-
1934
H. Freerk: geb. Betterwird 27 augustus 1897, overl. ald. 9 januari 1901
I. Freerk: geb.  Betterwird  8-10-1902,  overl.  Waupun,  Wi.  U.S.A. 18

december 1978   
Op de foto staat van links naar rechts:
voorste  rij:  Jitske,  Antje  Sipkes  Woudstra  (schoondochter,  zij  was  op  3
oktober 1903 getrouwd met de oudste zoon Dirk), Akke;
middelste  rij:  Janke,  Doetje,  oerpake  Dirk,  Dirk,  oerbeppe  Fokeltje,
Lammert;
voorste rij: Freerk, Jan.

78



 



 





 



Oerpake Dirk heeft voor hem en zijn gezin de kost verdiend als arbeider bij
de boer. Zij hebben achtereenvolgens gewoond in Lichtaard, Sybrandahuis,
Betterwird,  Aalsum  (De  Streek),  Betterwird,  Sybrandahuis,  Bornwird,
Lichtaard  en  Dokkum.  Oerpake  is  in  Lichtaard  overleden.  Oerbeppe  is
nadien naar Dokkum verhuisd. Zij heeft eerst aan de Kleisloot, een zijstraat
tussen  de Voorstreek  en Altenastreek,  gewoond.  Later  woonde  zij  in  de
Gasthuisstraat. Daar is zij in 1943 overleden. Toen zij stierf had zij 5 van
haar 9 kinderen overleefd, te weten: Dirk,  Doetje,  Jan, Janke en Freerk.
Wat een groot verdriet zal dit geweest zijn.
Dirk was, zoals vermeld, met Antje Woudstra. Dirk was houtstekknecht bij
Banga-Raadsma. Zij hebben eveneens aan de Kleisloot gewoond.
Jitske, meestal Jikke genoemd, was getrouwd met Willem Langeveld. Hij
was  werkzaam bij  een apotheek  in Den Haag.  In deze  plaats hebben zij
jaren gewoond. Muoike Jikke heeft op verschillende plaatsen in Nederland
als dienstbode gewerkt, o.a. in Arnhem. Toen zij eens een brief  aan haar
ouders  postte  en  de  ambtenaar  achter  het  loket  het  adres  las  met  als
bestemming ‘Lichtaard’ vroeg hij minachtend ‘Waar ligt dat gat?” Muoike
Jikke, niet op haar mondje gevallen, antwoordde adrem “Achter jouw gat”.
Akke  was  getrouwd  met  Atze  Pheifer.  Eerst  hebben  zij  in  De  Valom
gewoond.  Later  zijn  zij  naar  Groningen  verhuisd.  Omke  Atze  heeft
allerhande beroepen uitgeoefend. 
Doetje  was  getrouwd  met  Douwe  Katsma.  Deze  heeft  jarenlang  een
tabakswinkel aan de Aalsumerpoort in Dokkum gehad. Doetje is overleden
tijdens  de spaanse griep  in  1918.  Zij  hadden één dochter,  Fo, die op 29
oktober 2003 in Dokkum op 90 jarige leeftijd is overleden.
Lammert was getrouwd met Wijtske Terpstra.  Zij  zijn mijn  grootouders.
Lammert verdiende voor hem en zijn gezin de kost als los arbeider. Waar
maar werk aan te nemen was, was hij  er bij.  Later heeft  hij  jaren in het
melkfabriek  te  Betterwird  gewerkt.  Zij  hebben  jaren  aan  de  Streek  te
Dokkum gewoond op verschillende plaatsen.
Janke was getrouwd met Romke Postma. Hij werkte als arbeider-remmer
bij de Nederlandse Spoorwegen en kwam door zijn werk o.a. te wonen in
Nieuwe  Schans.  Janke  is  daar  jong  (40  jaar)  overleden.  Omke  Romke
woonde later in Zuidlaren. Verschillende jaren achtereen kwam hij bij ons
op bezoek. Op die manier onderhield hij de familieband.
Freerk was getrouwd met Jantje Terpstra. Zij woonden eerst in Betterwird
en later in Oostrum. Hier hadden zij een boerderij. Na de oorlog zijn zij met
hun gezin van 7 kinderen geëmigreerd naar Amerika. Eerst hebben zij een
aantal jaren in de staat Washington gewoond. Later zijn zij verhuisd naar
de staat Wisconsin waar zij jaren een boerderij bewoond hebben. Beiden
liggen  begraven  op  het  kerkhof  van  Alto  in  de  buurt  van  Waupun,
Wisconsin, hun laatste woonplaats. (Dick de Jager)
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Foto 3: Uitbetaling verkoop vee
Naar aanleiding van het artikel over Slachterij Feenstra (zie bl. 81 van dit
nummer) plaatsten we in maart twee foto’s met transportwagens, nu twee
andere, beide op de veemarkt te Leeuwarden gemaakt.
Hier zien we zo’n afrekentafereeltje in het café Klopma waar de fa. Feenstra
z’n uitbetalingsstekje had. Op de foto zien we v.l.n.r. de heren boekhouder
Tilstra,  P. Kamstra en zijn zoon, J. Kamstra,  en de heer F. Feenstra,  die
meestal een hoed droeg. De heer Kamstra heeft hier net zijn contante geld
in ontvangst genomen voor zijn handel, die hij heeft verkocht aan de firma
Feenstra. (HA)

Foto 4: Loven en bieden op de veemarkt
Hier zien we de Oude Veemarkt in Leeuwarden omstreeks de jaren 1950-
1960. Hier werd door de firma Feenstra en Zonen veel vee ingekocht. ± 125
koeien en 20 stieren iedere vrijdag wanneer het marktdag was. 
Op de foto zien we de oudste firmant, de heer F. Feenstra, door middel van
het bekende handjeklap (het loven en bieden) met een veehandelaar. Op de
achtergrond de marktcafés alwaar de handel werd afgerekend en waarbij
een slokje  werd gedronken.  Soms wel  eens  wat teveel  waardoor de vee-
handelaren dan dronken thuis kwamen, wat voor de echtgenotes niet een
pretje was (zie foto 3). (HA)

Foto 5: De Vermaning te Holwerd
Zie het artikel van Roosma op bladzijde 94 van dit nummer.

Foto 6: Molen De Hoop te Holwerd, anno 2004
Zie het artikel van R. Tolsma op bladzijde 86 van dit nummer.

Foto 7: Bij de hervormde kerk te Ee
De foto is genomen aan de Omgong. Geheel  links de voormalige woning
van Foeke Sjoerds, later van dr. Kiestra en Pietje Westra. Het huis heeft
hier nog een tuitgevel. (Zie artikel op bl. 98 van dit nummer)
Personen op de foto zijn ds. Obe Groenewoud, herv. predikant van Ee, links
dochter  Dirkje  en de jongen  is  zoon Maarten.  De  andere  personen  zijn
volgens  overlevering  Hongaarse  meisjes.  Ze  zijn  hier  om  op  verhaal  te
komen en aan te sterken. Een Hongaars meisje legt bloemen op het graf
van een jongen die in 't Djipt, bij het Steenvak onder Ee, is verdonken. Het
is  Max  Robert  Kuhlins,  oud  8  jaar,  geboren  en  wonende  te  Altona  in
Duitschland, zoon van Johan Michel Kuhlins, overleden en Elsa Karolina
Sofia  Möller,  naaister.  Foto  is  genomen  door  Lubbert  Pieters  Visser,
dorpsfotograaf van Ee, in 1920!
Bronnen: begraafboek van Ee, BS, overlijdensacte (DAZ)
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EXPORTSLACHTERIJ FEENSTRA, DOKKUM

H. Aartsma (1)

Inleiding
Aan de Aalsumerweg te Dokkum, op de kruising met de Rondweg, staan al
sinds 70 jaar de gebouwen van Exportslachterij Feenstra, momenteel deel
uitmakend van de Feenstra Vlees  Groep,  met vestigingen te Dokkum en
Wolvega.  Over  de  ontwikkeling  van  dit  bedrijf  en  over  de  familie  die
daarvoor zorgde (en nog steeds zorgt) gaat dit artikel.

Familie Feenstra
De oprichter van de Exportslachterij, Foppe Feenstra, werd als vierde zoon
van het  gezin geboren in het  Groninger  Vierhuizen op 25 juli  1897. Zijn
vader Hendrik Feenstra, geboren op 19 feb. 1857 te Paesens, was er slager
van beroep. Moeder Detje Minnes Adema (11-4-1857 Nes) overleed in het
kraambed. Vader Hendrik Feenstra  hertrouwde met Aaltje  Annes  Groen
(10-7-1857), ook al afkomstig uit Paesens en weduwe van Willem Pilat. Het
paar ging in 1901 met zeven kinderen terug naar Friesland en woonde in
Paesens en Nes. Hendrik Feenstra stierf in de laatste plaats op 19 mei 1911
en daardoor was Foppe, net als zijn broers en zussen, wees geworden.
Broer  Ate  Feenstra(2)  was  intussen  getrouwd  en  woonde  als  slager  te
Niawier. De 14-jarige Foppe werd in dit gezin te Niawier opgenomen. Hij
moest aan het werk als slagersknecht bij zijn broer en het werd zijn taak om
met een hondenkar de vleesproducten in de wijde omgeving aan de man te
brengen.  Zo  kwam  hij  ook  te  Oostrum,  op  Tiltsjebuorren,  waar  hij  zijn
latere echtgenote Ietje Klazes de Jong ontmoette. In 1916 verhuist Foppe
naar Oostrum (nog geen 19 jaar oud). Foppe en Ietje trouwden op 5 april
1919 te Metslawier.  Het  paar  woonde eerst  te  Oostrum waar  Foppe  het
beroep van veekoopman uitoefende, maar ook al actief was in het slagers-
vak, getuige een advertentie dd 13-1-1920 in De Dongeradeelen:
“Spek – Halt – Spek. Vanaf heden verkrijgbaar: zoolang de voorraad strekt
mooi doorgroeid spek à 88 cent per pond. Carbonade en Magere lappen à
90 cent p.p. F. Feenstra, o.d. Oostrum, bij Dokkum”.
In Oostrum werd dochter Aaltje geboren (21-6-1919) terwijl Hendrik (10-6-
1921) en Klaas (14-12-1924) te Aalsum het eerste levenslicht zagen. Omdat
het gezin verhuisde naar Dokkum kwamen Detje (10-10-1928), Sjoerd (10-
3-1931) en Ate Minne (24-2-1938) daar ter wereld.
De kinderen moesten al vroeg mee helpen in het bedrijf van vader Foppe.
Dus direct na schooltijd naar huis en aan het werk. Zoon Hendrik moest
eens nablijven (hij zat op de Fetzeschool) en omdat het hem te lang duurde,
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kwam vader Foppe op hoge benen de school binnen, slagersschort voor en
het  bebloede  slagersmes  nog  in  de  handen,  sommeerde  zijn  zoon  om
onmiddellijk mee naar huis te komen en aan het  werk te gaan. Gewillig
stapte Hendrik mee en geen schoolmeester die hen tegenhield!
Door de jaren heen werkten de vier zonen in het bedrijf van vader Foppe en
na zijn  plotselinge  dood zetten ze  zijn  bedrijf  voort.  Intussen  (na  1985)
heeft  de  volgende  generatie  (kleinkinderen  van  Foppe)  de  fakkel  reeds
overgenomen. De Dockumer Courant wijdde het volgende artikel  aan de
dood van Foppe:
“F. Feenstra plotseling overleden. (13-6-1960)
Op de leeftijd van bijna 63 jaar is gisteren plotseling overleden de heer F.
Feenstra, exportslachter alhier. De heer Feenstra was in schijnbaar goede
gezondheid  aan  tafel  gegaan,  toen  hij  plotseling  onwel  werd  tengevolge
waarvan hij na enige ogenblikken overleed. Een hartaanval had een einde
aan zijn leven gemaakt. Met hem is een zakenman van allures heengegaan.
Al  spoedig  kwam  hij  in  aanraking  met  het  slagersbedrijf,  waarin  zijn
levensbestemming zou liggen. Hij onderscheidde zich door een zeer grote
ondernemingsgeest en hoewel dit niet direct tot een overweldigend succes
leidde, tengevolge van de massale economische crisis die er toen heerste,
liet  de  heer  Feenstra  zich  niet  ontmoedigen  en  wist  hij  een  export-
slachtbedrijf op te bouwen met wijdvertakte relaties alom in den lande. Het
is een bedrijf waarin vele handen thans werk vinden.”

De eerste slagerijen
Na  het  aarzelende  begin  te  Oostrum  verhuisde  het  gezin  in  1921  naar
Dokkum waar een slagerij begonnen werd. Foppe Feenstra was zeker van
zijn zaak want in een advertentie (19-7-1921) heet het:
“Concurrentie  onmogelijk.  Vanaf  heden  is  verkrijgbaar  prima  eigen
geslacht rundvleesch: rollade en buffen 90 ct pp en biefstuk 90 ct pp.” Of:
“Verloren  is  uw  geld  indien  U  meer  betaalt  voor  het  allerbeste  rund-
vleesch: runderlappen 80 ct pp en rollade 85 ct pp”. (20-12-1921)
Na een aantal jaren alleen gewerkt te hebben, gaat Foppe Feenstra in 1925
samenwerken met Herman Sliep. Deze had in 1923 een slagerij  geopend
aan de Boterstraat. Ze hebben in 1925 samen een zaak aan de Streek en de
advertenties blijven, naar Feenstra’s gewoonte, even agressief:
“70 Waarschuwing tegen laster! 70
Het  geachte  publiek  van  Dokkum  en  omstreken  wordt  er  attent  op
gemaakt dat wij ondergeteekenden De beste vette koeien slachten en
het rundvleesch verkoopen à 70 cent per pond, rollade 75 cent per pond.
Steur  U  dus  niet  aan  laster  der  concurentie,  dat  als  die  zegt  dat  wij
minder-waardige kwaliteit  slachten.  Een ieder kan onze koeien komen  
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zien,  hetzij  leven of geslacht.  Bestellingen kunnen gedaan worden bij  H.
Sliep, Boterstraat en geregeld verkrijgbaar bij F. Feenstra, Streek, Dokkum.
PS. Maandag a.s. zullen wij slachten een extra zware vette koe, afkomstig
en gemest door den heer Rintjema, nieuw Dokkum – Aanbevelend. 
70 F. Feenstra en H. Sliep. 70.”
Deze samenwerking hield waarschijnlijk niet lang stand want in 1926 koopt
Feenstra een slagerij aan de Oranjewal van Jenze Kingma. Voorheen was
daar de slagerij van P. Schelwald gevestigd. De winkel (annex woonhuis)
stond aan het Karrepad nummer 1 (hedendaags adres), de slagerij bevond
zich in Karrepad 5 en achter de huidige bar De Pondorosa was een stalling
voor het  te slachten vee.  Kenmerkend voor de Foppe Feenstra heette de
nieuwe  zaak  “De  Goedkoope  Vleeschhouwerij”  en  dat  werd  aan  het
winkelend publiek middels een advertentie bekendgemaakt (15-10-1926):

De zaken liepen goed en
er  werd  ook  reeds
inwonend  personeel
aangetrokken.  Feenstra
ging veel naar de markt
in Groningen om er vee
te  kopen.  Na  de  slacht
werd  het  vlees  in
kleinere  pakjes  verpakt
en werden  de knechten
eropuit  gestuurd om op
de fiets het vlees, in een
grote  mand  voorop,  uit
te  venten  in  de  Donge-
radelen  en de  Wouden.
In  1928  krijgt  de  zaak
telefoon  en  roept  een
advertentie uit:
“Hallo!  Hallo!  Hallo!
Hier Feenstra, Dokkum,
telefoon 110”

Het valt op dat aan het einde van de twintiger, begin dertiger jaren van de
vorige  eeuw de prijzen  voor  het  vlees  behoorlijk  terugliepen;  de  econo-
mische recessie zal daaraan debet zijn geweest. Kon Feenstra eerst nog 90
cent voor een pond rollade vragen in 1928 was dat 60 cent geworden en in
1932 nog maar 25  cent.  Hij  probeerde dat  te compenseren door grotere
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 porties aan te bieden: 3 pond varkenslappen voor f 1, 4 pond carbonade
voor f 1,-, 5 pond mager spek voor f 1,- enz.  Voor de zekerheid zette hij
onder aan de advertentie nog wel:
“P.S.  Niet  alleen  bij  de  5  pond  maar  in  iedere  kleine  en  grootere
hoeveelheden. Vleesch 40, 45 en 50 cent pp. Ga naar Feenstra, daar kunt u
bijna voor niets terecht.”
Of het aan het dalen der prijzen heeft gelegen, daardoor was er immers een
grotere  omzet  vereist,  of  anderszins,  maar  Foppe  Feenstra  slaat  nieuwe
wegen in en begint een grossierderij aan de Aalsumerweg. De oude slagerij
aan de Oranjewal wordt nog tot 1936 aangehouden en dan verkocht aan
Sije Visser, die er de slagerij voortzet (“Men koopt nergens wisser, dan in
de Slagerij van Sije Visser”, was zijn slogan!).

Oprichting Export Slachterij
In december 1932 dient Foppe Feenstra een verzoek in bij de gemeente om
een  slachtplaats  te  mogen  oprichten  aan  de  Aalsumerweg.  Het  gebouw
moet 12 x 5.50 meter groot worden en zal staan tussen het veilinggebouw
en het spoorwegstation. Na enige wijzigingen wordt het plan goedgekeurd
en kan de firma Gebr. Van der Meulen met de bouw beginnen. Feenstra
dacht in het groot want toen het gebouw klaar was, liet hij op de voorgevel
aanbrengen: Vleeschexport Feenstra Telef. 110. Dat, terwijl er in de verste
verte nog geen sprake was van het exporteren van vlees, dat zou pas veel
later alsnog plaatsvinden.
De grond was van de Nederlandse Spoorwegen en werd door het nieuwe
bedrijf gehuurd. Ook huurde Feenstra drie spoorwagons zonder wielen van
de NS want er was nu wel een slachthuis gebouwd maar andere gebouwen
waren  er  nog  niet.  De  eerste  wagon  werd  gebruikt  als  darmlokaal,  de
tweede als opslagplaats voor hooi en stro voor de koeien en in de derde
wagon was het kantoor gehuisvest. Tevens was daar plaats voor opslag van
zaklinnen waarin destijds het vlees werd verpakt. Aan de noordzijde van
het slachthuis werd nog een kleine veestal (5 x 3.50 meter) gebouwd.
Hier  begon  Foppe  Feenstra  aan  een  nieuw  avontuur  met  een  drietal
knechten:  E. de Jong,  Andries Kingma en Jampie  Visser.  Omdat er niet
altijd iets te slachten viel, was dit meer oproeppersoneel waartoe ook nog
Marten Visser behoorde die daarnaast kroegbaas was aan de Keppelstraat.
De  eerste  advertenties  worden  weer  geplaatst,  nu  niet  richting  het
winkelend publiek maar naar boeren en slagers:
“H.H. Slagers!
Wij betalen voor Rund-, Gras-, Kalfs- en Schapenlevers  hooge prijzen.
Te zenden aan de Exportslagerij Feenstra – Dokkum. Vleesch-Export”.
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Door het houden van een tiental koeien, waarvoor hij een stuk land bezat
aan de Harddraversdijk, en die vet te weiden, werkte Feenstra ook zelf mee
aan de aanvoer van vee. Na de oorlog werd deze tak van het bedrijf  nog
uitgebreid  door  de  aankoop  van  een  boerderij  te  Wouterswoude.  Daar
konden  in  de  winter  een  honderdtal  koeien  op  stal  staan,  die  werden
gevoerd  met  hooi  dat  in  de zomermaanden,  als  het  in  de slachterij  wat
minder druk was, op eigen land te Damwoude was gewonnen. Daarnaast
werden  er  een  80  schapen  gehouden.  Ook  deze  konden  in  het  eigen
slachthuis worden geslacht want naast koeien, nuchtere kalveren, paarden
en varkens werden er ook schapen geslacht.
Nog voor de oorlog, in 1938, werd de slachtplaats verlengd met 5 meter en
kwam er een grotere  veestalling van 8 meter  lang bij  het bedrijf.  In het
eerste oorlogsjaar kon nog net op tijd (er kwam later een bouwstop) een
hanglokaal  worden  bijgebouwd  door  de  firma  E.  Lemstra.  Door  het
uitbreken van de oorlog liepen de activiteiten van de slachterij sterk terug
en kwamen vrijwel tot stilstand toen Foppe Feenstra vanwege het bezit van
een  radiotoestel  tewerk  werd  gesteld  in  Drente.  Zoon  Sjoerd  Feenstra
moest het tijdens een huiszoeking door de Duitsers ontdekte radiotoestel
naar  het  hoofdkwartier  van  de  Duitse  bezetter  aan  de  Hantumerweg
brengen, met het  geweer van een Duitse soldaat in zijn rug. Zijn oudere
broers waren intussen ondergedoken omdat zij “in de leeftijd” zaten.
(Slot volgt)

Noten:
1. Onderzoek H. Aartsma, samenstelling en tekst R. Tolsma. Met dank aan
D. Velink en de familie Feenstra voor de verleende medewerking.
2.  Ate Feenstra trouwde met Willemke Willems Pilat,  maar  dit  echtpaar
bleef  kinderloos.  Zus  Antje Feenstra  was  net  als  Foppe  na  de dood van
vader in 1911 ook opgenomen in het gezin van Ate en Willemke. Deze Antje
trouwde met Tjipke Postmus en hun dochter Tietje Postmus, getrouwd met
Dirk Marcus Weidenaar, nam de slagerij in Niawier over. Intussen hebben
de drie zonen van Dirk en Tietje het in 1927 door Ate Feenstra gebouwde
bedrijf aan de Bredewei in Niawier verlaten en een nieuwe slagerij gesticht
op  het  industrieterrein  te  Dokkum  met  een  winkel  in  de  Hoogstraat.
Slagerij Weidenaar is een begrip geworden in een grote regio, vooral hun
Friese droge worst is zeer bekend.

Bronnen:
Naast  mondelinge en schriftelijke  mededelingen van de familie Feenstra
werden de Dokkumer Couranten geraadpleegd. Datum staat bij de citaten.
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MOLEN “DE HOOP” TE HOLWERD, deel 1

Reinder Tolsma (

Eeuwenlang moeten de boeren van Holwerd, “een groot en oud dorp in
Dongerdeel  bewesten  de Paezens”  (Tegenw.  Staat,1787),  gebruik  hebben
kunnen maken van een windmolen in het eigen dorp. De eerste aanwijzing
dat  er  rond  1400  een  molen  te  Holwerd  stond,  wordt  gevonden  in  de
activiteiten  van  Albrecht  van  Beieren,  graaf  van  Holland,  die  toen
aanspraken maakte op Friesland en met een leger grote delen van Oostergo
en Westergo  bezette,  hij  bouwde o.a.  een versterking bij  Ter Lune in de
monding  van  de  Dokkumer  Ee.  Hij  eiste  al  gauw ook  belasting  van  de
Friezen. Een van die belastingen was het “windrecht”. In de “Zoenbrief en
Accoord” tussen Hertog Albrecht van Beieren en de Friezen van 3 mei 1399
(Charterboek,  bl.  292)  staat:  “voort  soe  sall  onse  lieve  genedige  Heere
voornt. houden aen hem selven den wint van der Moelen over all in den
Lande van Oistvrieslant,…” 
Nadrukkelijker staat het in de schenkingsakte voor Her Foye van Dochem,
getrouweling  van  de  Hertog,  die  beloond  wordt  met  “…  die  helfte  van
Dongeradeel,  alsoe  alst  gelegen  is  in  Oestergoe  uptie  Lauwers,  mit  alle
heerlichede  hoge  ende  lage,  mitten  giften  van  kercken,  mitten  winde
vander meulen, mitten forfeyten, brueken, boeten,…”(2)
Hoewel  er  niet  bij  staat  in  welke  dorpen,  naast  Dokkum,  windmolens
aanwezig  waren,  kan gevoegelijk  worden aangenomen dat  “het  groot  en
oud dorp” Holwerd daar zeker bij hoorde. 
Lange  tijd  ontbreken  er  bronnen  om de continuïteit  van  deze  molen  te
bewijzen,  pas  in  1511  (Register  van  den  Aanbreng)  is  er  weer  een
vermelding waaruit de aanwezigheid van de molen kan worden opgemaakt:
“Feije  by de Moelen Werf,  4½ pndten buijten, 19 pondten binnen dyck,
lantheer Wbbele Pibesz”. Het blijft  gissen of er op deze “molenwerf” een
molen stond maar aannemelijk is het wel. 
Zeker omdat er vier jaar later een ramp met deze molen plaatsvond. In de
strijd tussen de Hertog van Gelre en de Hertog van Saksen, beiden belust
op de heerschappij  in  Friesland,  werden  verschillende  dorpen door  dan
weer  het  ene dan door het  andere leger  aangevallen.  Worp van Tyaerda
schrijft  daarover: “Int selue jaer (1515) den 22 dach February toegen twe
vaentys knechten by 800 met sommige burgers wt Leuuarden toe Holwert,
ende branden dat dorp schoen wt met dye molen, want sy mede waeren
gegaen  anden  Geldersche  partye,  ende  haer  heerschappen,  naemelicken
Syts Bottinga, waeren principaele mede van dye Geldersche”. (2)
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Omdat Syds Bottinga, ook wel Buwinga genoemd, Geldersgezind was, werd
het hele dorp maar platgebrand. Syds moet hebben gewoond op Bonga, nu
Stationsweg 21, waar nog laatmiddeleeuwse restanten ven een steenhuis te
zien  zijn.  Hij  had  op  het  verkeerde  paard  gegokt  want  de  Geldersen
verloren hun invloed in Friesland,  Karel  V werd de nieuwe landheer en
Syds Buwinga’s goederen werden geconfisqueerd en vielen in handen van
Sythie Humalda.

Het  duurt  daarna  anderhalve  eeuw  voor  er  weer  sprake  is  van  een
windmolen  te  Holwerd.  Dat  is  bijzonder  omdat  er  in  tussentijd  wel
bronnen bewaard zijn gebleven, molens betreffende. Bijvoorbeeld de lijsten
in  1638 waarop de molens  geplaatst  zijn  die  stil  moesten  worden  gezet
omdat ze te weinig belasting opleverden voor de provincie (het “gemaal”
was  lange  tijd  een  belangrijke  provinciale  belasting)  of  waaruit  zelfs  de
molenspil  gehaald moest worden, met behulp van soldaten omdat zoiets
natuurlijk stuitte op verzet van molenaars en boeren(3).
De bedoelde vermelding is gevonden in Proclamatieboek Westdongeradeel,
Tresoar, inv. Nr. 17, bl. 115. dd 6 Martij 1677:
“Haije  Lammerts  en  Trijntie  Dircks  echteluijden  wonende  tot  Holwert
b.b.c. op de coop van seeckere huijsinge, hovinge met wintmeulen staende
en gelegen tot Holwert op de slootswal…”
Zij  kopen de molen van Eulte  Lieuwes  en Trijn  Elinghs  te Ternaard  en
moeten er 2900 goudguldens voor betalen, een dikke prijs!
Omdat  de  proclamatieboeken  van  Westdongeradeel  uit  die  tijd  in  een
erbarmelijke  staat cq onleesbaar  zijn,  is  het  onmogelijk  om de volgende
eigenaar op te sporen. Pas in 1711 is weer een aankoop te vinden als “Jan en
Jeppe Harmens, vrijgesellen, dogh mondigh en woonagtigh tot Lusens in
Oostdongeradeel”  de molen kopen van Antie Lammerts,  weduwe van de
laatste molenaar Oeble Sipkes. Zij betalen een bedrag van 2540 ggls.  De
beide  broers  blijven  waarschijnlijk  in  Lioessens  wonen  want  als  Jan
Harmens  zijn  helft  in  datzelfde  jaar  voor  1170  gg  aan  Nittert  Sijmens
verkoopt, staat er nog steeds “woonagtigh te Lioessens”. Door deze verkoop
noemt het eerste reëelcohier in 1711 twee eigenaars/gebruikers: 
“Nittert Sijmens en Jeppe Harmens, een huys met een Roghmolen daerop
staende, de 6e penning huyr getauxeert op 80 cg, belasting 13-6-11 cg
Hieruijt  wort  aen  den  Heere  Baron  Ulbo  B.  van  Aylva  aen  grondpacht
betaelt de 5e penning 5-12-; belasting 1-2-6 cg.”
Jeppe Harmens was een zoon van Harmen Jacobs, sinds 1680 molenaar te
Lioessens. Jeppe neemt in 1721 de molen van zijn vader in Lioessens over
en verkoopt zijn aandeel in de Holwerder molen aan Heert Pytters. Deze
heeft  ook het  aandeel  van Johannes  Jans overgenomen (volgde in 1715  
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Nittert  Symens  op  voor  een  bedrag  van  4000  cargls)  en  is  nu  alleen
eigenaar van de molen. Er is geen koopakte gevonden omdat de procla-
matieboeken van Westdongeradeel ook uit die tijd dermate vergaan zijn dat
zij (vrijwel) onleesbaar geworden zijn.
De oudste akte (buiten koopakten) met betrekking tot de Holwerder molen
die  tijdens  het  onderzoek  is  gevonden,  dateert  van  1729.  Zoals  eerder
vermeld, werd er streng toegezien op de opbrengst van het gemaal van de
verschillende molens in de provincie. Een van de middelen die de provincie
ter  beschikking  stond,  was  het  tegenhouden  van  een  verkoping  als  een
molen naar de mening van gedeputeerden te weinig opbracht. De grietman
van  Westdongeradeel  stuurt  daarom  in  januari  1729  een  brief  naar
gedeputeerde staten met de vraag of de molen verkocht mag worden. Hij
krijgt het volgende antwoord:
“Veste, Lieve, Besondere,
Uit U: Ed: missive van den 6 deser gesien hebbende, dat de Rogmoolen in
den Dorpe  Holwert  ter  koop wordt  uitgeveilt  ende  dat  deselve  van  vele
dienst  en nut is,  derhalven niet  wel  gemist  kan worden; soo hebben wij
goedgevonden,  dat  U:  Ed:  gedagte  verkopinge  sijn  voortgang  sal  doen
hebben; waar mede wij U: Ed: bevelen in Gods Protexie;
Leeuwarden, den 7 januarij 1729, De Gedeputeerde Staten van friesland, P.
Lycklama à Nijeholt, Ter ordonnantie van deselve J.W. van Wyckel.”

De nieuwe eigenaar wordt Jan Sieverts, een bekende in Holwerd want hij
was  voordien  molenaar  op  de  pelmolen  in  het  dorp  (zie  verder).  In  de
koopakte komen een paar bijzonderheden voor:
“Jan Sijverts Pelmolenaar cum uxore egtelieden onder Holwert bbc op de
koop van sekere roggemolen onder voorsz: dorpe, met de huisinge cum
annexis gelijk mede de Bakkerije met desselfs gereedschappen en stallinge
voor koeijen sijnde het molenhiem en hovinge groot ongeveer 1 pondm.
mevr. Rengers ten oosten en suiden, de vaart ten westen en mevr. Coning
ten  noorden,  beswaart  met  vier  ggl  jaarlijxe  grondpagt  aan  mevr.
Rengers uit te keeren des wederom inbeurende de grondp. die wegens het
huiske bij  de  Molen  staande  wordt  betaalt,  wijders  beswaart  met  het
bebakken en bemalen der granen die op Hania Zathe worden gebruikt, …”
Dat er aan de molen tevens een bakkerij was verbonden komt wel vaker
voor,  echter  dit  is  de  laatste  keer  dat  zoiets  bij  de  Holwerder  molen
genoemd wordt. De bakkerij moet dus na de verkoop aan Jan Sieverts in
onbruik zijn geraakt. De provincie verbood trouwens het samengaan van
bakkerij en molen, al werd dit verbod ruimschoots ontdoken en komt de
combinatie molenaar-bakker veel voor.
Dat de molen belast was met het bebakken en bemalen van de granen op 
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Hania is erg interessant.  Ook de grondpacht moest  aan de eigenaar van
Hania betaald worden (ook de oudst gevonden akte van 1677 maakt er al
melding van), allemaal aanwijzingen dat de molen eens op het grondgebied
van  Hania  is  gesticht.  Hania  State,  de  oude  stins  bevond  zich  aan  de
overzijde van de Holwerder Vaart, bestond waarschijnlijk reeds in 1453 en
is na 1600 lange jaren in het bezit van de familie Van Aylva geweest. Deze
familie leverde vele grietmannen aan Oost- en Westdongeradeel. Na 1800
ging de State teloor waarbij ook de “uitgestrekte bossen en plantages” die
erbij hoorden, zijn verdwenen(4).
Jan Sieverts is waarschijnlijk maar één jaar molenaar geweest op zijn pas
verworven molen want al in 1732 wordt zijn weduwe als eigenaar genoemd.
Zij zal wel hulp van knechten hebben gehad want zij blijft op de molen tot
haar zoon Sievert  Jans groot  genoeg is om de molen over te nemen.  Zij
moet  in  het  midden  van  de  18e eeuw  een  grote  bedreiging  tegen  het
voortbestaan van de molen het hoofd bieden. In het reëelcohier van 1747
staat het heel plastisch:
“Wort versogt vermindert te hebben omdat het gemaak niet is als tevoren”.
Een vermindering van de belasting van f 60,- naar f 40,- wordt toegestaan
met als reden in 1748: “Nu gestelt op f 40,- omdat wel 1/3 van het gemaal
heeft verloren door de pelmolen”.
In 1750 is de f 40,- weer doorgehaald en vervangen door het eerdere f 60,-
met als reden:
“Nu gestelt op f 60,- omdat de rogsteenen van de pelmolen zijn genomen”.
Dit  lijkt  allemaal  wat  raadselachtige  taal  van  de  ambtenaar  van  de
gemeente,  die  dicht  bij  het  vuur  zat  en  wel  wist  waar  het  allemaal  om
draaide, maar de oplossing van dit probleem ligt in de tweede molen van
Holwerd, reeds in 1699 (inv. 19, bl. 45, WED) genoemd: “Lammert Tijsen,
Pelmolenaer in Holwert” (zijn dochter verkoopt in 1711 De Hoop!) en sinds
1716 vermeld in het reëelcohier.
Eylert Yskes koopt dan een huis van Obbe Lieuwes en de ambtenaar schrijft
er “in margine” bij: gortmolen. Toch staat volgens de koopakte dit huis al
bekend als “sekere pelmolen met de huijsinge ca” en heeft de familie Aylva
ook in dit geval bedongen dat er door de pelmolenaar kosteloos gemalen
moet  worden  voor  “het  Adelijk  Slot  Hania  en de Adelijke  Huijsinge  tot
Ternaard”. De koopprijs van 1900 cargls is behoorlijk. Een jaar later staat
er “huisinghe en pelmolen”. In 1723 koopt Jan Sieverts deze pelmolen, in
1731 koopt hij voor 700 cg de grote roghmolen (zie hierboven). Een van zijn
opvolgers  op de pelmolen,  Johannes  Ymes,  lijkt  eerst  tevreden met  zijn
aandeel  in  het  malen  van  graan  van  Holwerder  boeren,  maar  in  1747
verandert dat. Zijn jaarlijkse huurwaarde in het reëlcohier van f 50,- wordt
aangepast tot een bedrag van f 70,- “omdat ook rogsteenen heeft opgeleit  
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en wel 1/3 van het gemaal na sig heeft getrocken”. Dat kan kloppen want
De Hoop had er nog maar 2/3 van voorheen. Heeft Johannes Ymes veel
boeren aan de noordkant van het dorp, gezien de ligging van zijn molen,
weten over te halen? Of heeft hij een prijzenslag ontketend?
Dat zal wel nooit bekend worden want al na een jaar houdt Johannes het
voor gezien en haalt hij de roggestenen weer uit de molen. Zijn belasting
keert weer terug naar het oude niveau en dit avontuur, wat hem zeker veel
geld moet hebben gekost want een molen aanpassen met roggestenen en
deze  binnen  een  jaar  weer  verwijderen  moet  een  hele  investering  zijn
geweest, kost de molen ook nog de kop want òf Johannes had het geld er
niet voor òf de molen heeft deze verzwaring van zijn taak niet aangekund
want  in  1751  verkoopt  Johannes  de  pelmolen  en  zijn  opvolger  Hyltje
Gerbens vraagt direct vermindering van belasting aan van f 50,- naar f 16,-
“vermits de molen is weggebroken”. (4a)
De pelmolen heeft deze slag, welke vast en zeker voor grote opschudding
moet hebben gezorgd in het dorpHolwerd en dat juist  in de tijd van het
Pachtersoproer  waarbij  vele  chergershuisjes  bij  de  molens  het  moesten
ontgelden, voorgoed verloren en nadien (1809) is er nog wel eens sprake
van een “Pieter op de Pelmoolen” maar hier zal een Pieter bedoeld zijn die
in het huis woonde op het perceel land waar eens de pelmolen stond. Dat
perceel  staat  nu  nog  steeds  bij  oudere  Holwerders  bekend  als  “het
pelmolenaarsland”.

Kaartje
Eekhoff, 
1855

1 = molen
De Hoop

2 = de nu 
verdwenen 
pelmolen, het 
langgerekte 
perceel achter
het woonhuis 
heet nu nog 
steeds ’t Oude

Pelmolenaars-land

Ook de in de tekst genoemde Hania State is zichtbaar.
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In  de  koopakte  uit  1731  staat  nog  een  interessante  zin:  “des  wederom
inbeurende de grondp. die wegens  het huiske bij de Molen staande wordt
betaalt”. Hier wordt verwezen naar het zogenaamde chergershuisje dat op
last  van de provincie  op het  molenterrein moest  staan. Het huisje  werd
bewoond door de cherger die toezicht moest houden op het betalen van de
belasting  op  het  gemaal  door  de  molenaar.  Omdat  hij  op  het  terrein
woonde (hij mocht het molenterrein niet verlaten, zelfs niet bij windstilte)
kon hij toezicht uitoefenen op het gebrachte graan en het afgevoerde meel
met  de  daarbij  behorende  “cedullen”  als  bewijs  van  betaling  van  “het
gemaal”. Voor 1748 pachtte de cherger dit baantje en moest hij leven van
het  verschil  tussen  de pachtsom die  hij  betaalde  en  zijn  aandeel  in  het
gemaal. Om het onder één hoedje spelen met de molenaar voor te komen
werd  er  naast  deze  opzichter  bij  de  molen  ook  een  “kontrarolleur”
benoemd, ook wel geappoincteerde genoemd, die bijvoorbeeld de cedullen
in  de  “bus”  moest  controleren  (Holwerd  (5)  kreeg  in  1806  bus  32
toegewezen). Verder moest de cherger om de twee jaar verhuizen naar een
andere molen, later werd dit om de vier jaar. 
Hoe de controle precies gebeurde valt op te maken uit de Tegenw. Staat van
Friesland, 1787, deel 4, bl. 408:
“De blansen van de Kollekteur moeten zy naauwkeurig invorderen, en een
van  hen  Kontraboek  houden,  met  aantekeningen,  wanneer  de  aan  den
molen  gebragte  graanen  weder  van  daar  zyn  gehaald  of  gebragt.  Ook
moeten  zy  alle  avonden,  by  Zonnen  ondergang,  te  samen  de  peil  der
gebroken en ongebroken graanen op den molen doen, en daarna den molen
wel  sluiten,  zo  dat  niemand  na  dien  tyd,  buiten  hunne  kennis,  op  den
molen kan komen; terwyl zy tot geruststelling van den Molenaar aan hem
laaten den sleutel van een tweede slot op denzelven. ’s Morgens moeten zy
den molen met den Molenaar weder openen, en op nieuws peil doen, om te
zien,  of  alles  in  denzelfden  staat  zy,  waar  in  zy  het  des  avonds  hadden
gelaaten; wordende deze peilingen telkens te boek gebragt”.
De oudste gegevens die gevonden zijn dateren uit 1729 toen Pitter Rinses
en Sjoert Pitters Contraroleur en Opsigter bij de Molen te Holwerd waren
(Arch. 5, nr.  2748 Tresoar).  Er bestaat ook een “Boek van de Opzigters-
huzingen” waaruit blijkt dat Mevrouw Rengers de grondpacht bezit en de
kerkvoogdij  de eigenaar is  van het opzichtershuis,  opmerkelijk omdat de
meeste huizen eigendom waren van de provincie. Mogelijk dat de provincie
in dit geval gebruik heeft gemaakt van een bestaand huis (Arch. 5, nr. 7476,
Tresoar)(6)
Het  speciecohier  levert  een  hele  rij  opzichters  en  controleurs  op  die
hieronder worden weergegeven: (met een * stond hier eerder)
Namke Andrijs, 1752 – 1753 naar Hallum

91



Sjoerd Pytters charger, ingekomen van Blia 1753 - 
Andrijs charger, 1754 - (het cohier van 1755 ontbreekt)
Reinder Jacobs, 1754 –
Een los briefje in het speciecohier van 1754 meldt:
“1754: 
Sjoerd Pijtters opsigter Bij De Moolen tot Holwert Twe halve hooffden
Reiner  Jakobs  Kontrarolleur  Bij  De  Moolen  tot  Holwert  Twe  halve
hooffden”
Claes Jans, opsigter by de molen, 1756 – 1758 nae Dockum
Beernt Harmens, apoincteerde, 1756 – 1757
Jentje Scheltes, apoincteerde, 1757 – 1759 nae Ferwert
Hessel Knijff, 1757 – 1758
* Reinder Jacobs 1758 – 1763
Romke Oenses, opsigter by de molen 1759 – 1763
Teunis Gerbens, 1763 – 1766 na Doccum 
Hendrik Menagie, appoincteerde, 1763 – 1767 nae Dockum
Marten Jans van Anjum, 1766 – 1767 obiit
H. Eldringa van Leeuwarden, 1767 – 1769 na Lemmer
* Romke Oenses van Dockum, opsigter by de molen, 1767 – 1770 obiit
Gosse Theunis van Holwert, 1769 – 1773 na Blija
Sjouke Lieuwes van Ternaard, 1770 – 1774 na Dockum
Hendrik Norbrens van ’t Heerenveen, 1773 – 1777 vertrokken nae Ferwert
Hendrik Kunst van Dockum, 1774 – 1778 na Ferwert
* Gosse Theunis van Blija, 1777 – 1781 na Ee
Tjeerdt Scheersma van Ternaard, 1778 – 1779 na Dockum
Coenraad Schreuder van Ee, 1779 – 1783 nae Ackerwoude
(GT en CS: opsigters by de molen en soldaat onder de guarde)
Jurjen van Dussen van Anjum, geappoincteerde soldaat, 1781 – 1783
Willem Groenwolt, 1783 – 1787 na Dockum
Feije Andries van Ackerwoude, 1783 – 1784 na Drogeham
Oeble Jouwstra van Ferwert, 1784 – 1788 na Blija
Harmen Roeloffs van Dockum, 1787 – 1791 na Collum
Lammert Sanstra van Dockum, 1788 – 1791 na Dockum
Lourens Rademaker van Dockum, 1791 – 1795 na Dockum
* Oeble Joustra van Blia, 1791 – 1795 na Blia
Willem Aalslager van Ferwert, 1795 – 1799
Sjoerd Freerks van Blia, 1795 – 1799
Joost Meckel, 1799 – 1802
Tiede Wouwenaar, 1799 – 1802
Lodewijk Rucker/Reuker, 1802 – 
Johannes Minkes, 1802 – 1805 (overleden)
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Durk Martens, 1805 - 
In 1806 wordt een reorganisatie doorgevoerd en daarbij moeten heel wat
molenchergers  het  veld  ruimen.  Ook  de  beide  beambten  te  Holwerd
moeten verdwijnen. Aardig aan deze lange lijst (7) is dat de leeftijden ook
worden vermeld:  Lodewijk  Ruiker  is  al  85  jaar en Dirk  Martens  65.  Zij
hebben waarschijnlijk geen gouden handdruk gekregen zoals tegenwoordig
gebruikelijk is!
Sievert Jans wordt in 1755 de nieuwe molenaar, hij zal er al jaren hebben
gewerkt want in 1749 wordt hij als “een gemeen arbeider” bestempeld en
behoort hij met zijn moeder, “Jan Syverts wed. Molenaarsche – wel gestelt
– aan een huisgezin en betaalt 26 – 15 - : belasting”. Zijn moeder gaat naar
haar zoon in Nes, Rinse Jans, eveneens molenaar.
Sievert Jans zal een tiental jaren molenaar blijven want in 1765 staat Ids
Lieuwes  als  zodanig  te  boek.  Hij  is  getrouwd  met  Hinke  Johannes  en
beiden  komen  van  Holwerd.  Van  Ids  Lieuwes  is  een  hypotheekakte(8)
bekend uit 1769, een aantal jaren na zijn aantreden op de molen. Hij leent
daarin een bedrag van 2000 cg en het  zou interessant zijn om te weten
waar hij dat, toch aanzienlijke,  bedrag voor gebruikt  heeft. Heeft hij een
nieuwe molen laten bouwen? Zijn er grote aanpassingen gedaan? Helaas
staat daarover niets in de hypotheekakte, slechts “reeds voor ondertekening
dezes uijtgekeert” en daarom blijft het gissen. Het is wel vreemd dat de akte
pas  in  1774  wordt  geregistreerd  wat  kan  wijzen  op  problemen  met  de
rentebetaling. (Slot volgt)
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2.  Worp  Tyaerda  van  Rinsumageest,  Vijfde  boek  der  Kronijken  van
Friesland, bl. 139 (dank aan D. Bunskoeke die mij hierop attent maakte)
3. De Vrije Fries 1955, deel 42, bldz. 93 e.v. S.J. van der Molen: Het gemaal
in Friesland, een bijdrage tot de Friese molengeschiedenis.
4. Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen, uit de serie “Monumenten van
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4a. Johannes Ymes kwam van de molen Op ’t Oost te Franeker en vertrok
naar  de  molen  van  Ternaard  waar  hij  en  zijn  zonen  nog  tot  na  1800
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DOOPSGEZINDE GEMEENTE HOLWERD

J. Roosma(1)

In  het  dorp  Holwerd hebben  in  het  midden van de 16e  eeuw de eerste
dopersen zich gevestigd. Waarschijnlijk zijn het vluchtelingen geweest, die
vanuit de zuidelijke Nederlanden of uit Friesland zijn weggejaagd op weg
naar het veilige  Ameland,  op het  laatst terugdeinsden voor de zeereis  of
kennis genomen hebbende van de geringe bestaansmogelijkheden op het
eiland, verkozen op het vaste land te blijven. Concrete gegevens ontbreken
tot 1563.
Leenaerd Bouwens is de broeder geweest, die in Holwerd het eerst mensen
door  de  doop  aan  de  gemeente  van  Christus  heeft  gebonden.  In  zijn
dooplijsten  wordt  Holwerd  vermeld  als  plaats  waar  hij  de  doop  heeft
bediend en wel op zijn 4e reis tussen 1563 en 1565. Eerst 67 en later op zijn
5e reis tussen 1568 en 1582 nog eens 167. In totaal dus in Holwerd 234
personen.
Of  de  gemeente  zich  langzaam  of  snel  ontwikkeld  heeft,  daarover
ontbreken de gegevens. Ook in de martelaarsboeken der doopsgezinden is
nimmer  een  broeder  of  zuster  van  Holwerd  genoemd.  Wel  hebben  de
gemeenteleden  partij  gekozen  in  de  strijd,  die  de  beginperiode  van  het
doperdom  kenmerkt.  Er  waren  hier  een  Vlaamse  en  een  Waterlandse
richting. Net als elders hebben die beide groepen zich later ook in Holwerd
met  elkaar  verenigd.  De  naam  "Verenigde  Vlaamse  en  Waterlandse
gemeente" wordt al genoemd in de jaarboekjes van 1731 en volgende.
Aanvankelijk zal er wel een schuur of huiskamer als plaats voor de gods-
dienstige samenkomsten dienst hebben gedaan, maar de eerste Vermaning
stamt uit 1692. Dit jaartal kwam n.l. voor in één van de ramen van de z.g.
Oude Vermaning, die dienst heeft gedaan tot 1850. In die oude Vermaning
werd in 1724 een preekstoel geplaatst. Dit meldt ons ds. D. Plantinus achter
op een  plankje,  dat  in  1850 meegenomen werd uit  de  oude Vermaning.
Voor op dit plankje is gesneden MDCCXXIIII/A.H.(passer)R.K. En op de
achterzijde  is  met  inkt  geschreven,  dat  dit  plankje  in  de  voormalige
Vermaning is gevonden.
De  tijd  zo  rond  de  bouw  van  de  nieuwe  kerk  in  1850  was  voor  de
Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Visbuurt een bewogen periode. In
1849 was ds. Marten Martens met emeritaat gegaan na een dienstverband
van ruim 50 jaar. In datzelfde jaar deed ds. D.J. Plantinus zijn intrede in
Holwerd.  In  1850  werd  de  Gemeente  te  Visbuurt  (buurtschap  onder
Ternaard) zelfstandig. De kerk in Holwerd stond toen nog in de Konings-
straat. Het ernaast gelegen woonhuis deed dienst als kosterswoning. In de 
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notulenboeken kan men lezen, dat de bestaande kerk te klein was voor de
268  leden  en  tevens  in  een  zeer  slechte  staat  verkeerde.  Op  een
ledenvergadering van 12 februari 1850 werd een voorstel tot het bouwen
van een nieuwe kerk in stemming gebracht en het voorstel werd door de 44
aanwezigen aangenomen. Op diezelfde ledenvergadering werd een bedrag
van  ruim  3400  gulden  toegezegd  en  er  werd  een  "Commissie  tot  den
Kerkbouw" in het leven geroepen. De commissie bestond uit 5 leden.
Er werd voortvarend gewerkt want op 28 februari brengt de commissie al
verslag  uit  aan  de  kerkenraad.  Het  totaal  toegezegde  bedrag  is  dan  al
opgelopen  tot  4753  gulden  en  men  was  al  naarstig  op  zoek  naar  een
geschikte  plek  voor  de  nieuwe  kerk.  Op  5  maart  werd  op  een
ledenvergadering  de  vraag  aan  de  orde  gesteld  of  de  commissie  moest
proberen een nieuw bouwterrein te vinden of dat de nieuwe kerk maar op
dezelfde plaats moest  worden gebouwd.  De vergadering gaf  de voorkeur
aan een nieuwe plek. Deze plek werd gevonden. Het bleek namelijk dat aan
de  (tegenwoordige)  Stationsweg  een  huis  met  erf,  toebehorend  aan  een
zekere Jan Everts Glas te koop zou kunnen zijn. Probleem was echter dat
genoemde persoon in de gevangenis zat te Hoorn. Via een omweg kwam
men in contact met hem en zijn zaakwaarnemer. Glas wilde wel een ruil
aangaan: hij zou de voormalige pastorie naast de kerk krijgen alsmede 500
gulden. En zo gebeurde het.
Ondertussen  had  de  commissie  ook  al  een  architect  gevonden  in  de
persoon  van Hendrik  Raadsma,  grietenijopziener  in  Oostdongeradeel  en
woonachtig te Ee. Het bestek was inmiddels al klaar. De aanbesteding vond
plaats op 27 april 1850. De bedragen die op het werk werden geschreven,
lagen tussen de 10000,-- en 13600,-- gulden. In eerste instantie werd het
werk  gegund  voor  een  bedrag  van  9500  gulden  aan  een  zekere  Albert
Fokkes  Klein,  afkomstig  van  Twijzel.  Een  struikelblok  om het  aan  deze
persoon  te  gunnen  was  het  gebrek  aan  solide  borgen,  voldoende
getuigschriften van bekwaamheid en goed gedrag, zodat besloten werd na
heraanbesteding het werk te gunnen aan Klaas Fokkes Osinga van Dokkum
voor een bedrag van 10400,-- gulden. Op 21 mei ging de eerste spade in de
grond en op 15 juni werd de eerste steen gelegd. Op 3 oktober werd in de
kerkenraadsvergadering  gemeld,  dat  de  kerkbouw  naar  tevredenheid
verliep.  Ook werd besloten, dat  voor de stoelen van de vrouwen nieuwe
werden aangeschaft "van eenigszins fraaijer model".
Het  oude  kerkgebouw  werd  op  23  november  verkocht  aan  het  Nuts-
departement Holwerd voor een bedrag van 515,25 gulden. De overdracht
vond  plaats  op  12  mei  1851.  De  nieuwe  kerk  werd  in  februari  1851
opgeleverd.
Na  1850  hebben  er  in  het  interieur  van  de  kerk  twee  ingrijpende
wijzigingen plaatsgevonden. De eerste was in 1906, toen er een orgel op de
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 kraak werd geplaatst door de firma Bakker & Timmenga te Leeuwarden.
De tweede was eind zestiger jaren toen het scheidingshek voor in de kerk
tussen kerkenraad en gemeente werd verwijderd.
De predikanten of leraars werden aanvankelijk gekozen uit de broeders van
de gemeente. Iedere gemeente had gewoonlijk een aantal van deze leraars,
die om beurten de diensten vervulden. In 't begin was hun dienst zonder
enige  vergoeding.  Dit  verandert  echter  al  in  de  17e  eeuw  bij  sommige
gemeenten. Ook in Holwerd zien we in't  begin van de 18e eeuw al in de
boeken bedragen voorkomen, die aan de predikanten werden betaald voor
hun  dienst.  De  eerst  officieel  beroepen  predikant,  proponent,  was  ds.
Freerk Hoekstra, die in Holwerd in 1786 het predikantschap aanvaardde.
Het avondmaal  werd in de voor- en in de nazomer gehouden.  Steeds in
Holwerd. De eerste zondag in mei en de eerste zondag in oktober. Dit in
verband  met  de  gesteldheid  van  de  wegen,  die  voor  1850  allemaal
onverhard waren. Men rekende er op dat ze in mei weer, en in oktober nog,
begaanbaar waren. Deze traditie wordt in de gemeente nog steeds in ere
gehouden.  Bleef  iemand,  zonder  gegronde  reden,  tweemaal  van  het
avondmaal weg, dan werd hem (haar) het lidmaatschap ontnomen. Dit was
in 1840 nog zo. Hoe lang of dit nog heeft geduurd is onbekend.
De verstandhouding tussen Hervormd en Mennist is in Holwerd altijd goed
geweest.  Zo huurden de Ned. Hervormden van 1776-1778 de Vermaning,
toen hun kerk vernieuwd werd, om hun predikdiensten te houden. Dat dit
op hoge prijs werd gesteld, blijkt uit het feit dat, toen hun kerk gereed was,
de Doopsgezinden als blijk van waardering, 6 zilveren avondmaalsbekers
kregen. Dit gebeurde in 1781. Echter op de algemene ledenvergadering van
26 januari 1938 werd het besluit genomen met 36 stemmen voor, 16 tegen,
en  2  onthoudingen,  tot  afschaffing  van  de  gemeenschappelijke  avond-
maalsbekers en deze te vervangen door afzonderlijke bekertjes.

1. J. Roosma, Buitenpost. Lid Comm. Archieven Doopsgezinde Gemeente
Nederland  van  de  Algemene  Doopsgezinde  Sociëteit,  Amsterdam.  Als
commissielid verantwoordelijk voor archieven Doopsgezinde Gem. in Fr.

VRAAG

Voor een Amerikaanse afstammeling van een Sioux county Iowa-pionier,
zoek ik gegevens over de Hollandse tijd (van vóór emigratie in 1855 naar
Amerika)  van  dit  emigratengezin.  Het  betreft  Jelle  Jans  Pelmulder, tot
1855 in Bornwird wonend met zijn vrouw Trijntje en hun vijf kinderen, op 1
mei 1841 gehuwd met de Trijntje Klazes Heeringa, geboren op 18 maart
1821 in Holwerd, (hulp?)onderwijzer van beroep (waar?),  geboren uit de
ouders Jan Jelles Pelmulder en Martje Albert van Dijk, die op 12 september
1815 in het Groninger Appingedam trouwden.
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(vervolg van bl. 76)
24 Ulbe  Eelkes  Buwalda,  ged.  6.9.1761  te  Ee,  koemelker  en
gardenier, ovl. 12.1.1821 te Ee. Ulbe tr. 30.3.1783 te Paesens met
25 Sjeuke Mintjes  Holwerda,  ged.  18.10.1764  te  Engwierum,  ovl.
17.1.1847 te Ee.
26 Jan  Douwes,  geb.  te  Ezumazijl  onder  Anjum,  ged.  11.5.1747  te
Anjum. Jan tr. 10.6.1770 te Anjum met
27 Antje Taedes, geb. ±1749 te Ternaard.
28 Pieter Hattums, geb. ±1752 te Veenwouden, ovl. n1792 ald.. Pieter
tr. 4.1.1778 te Veenwouden met
29 Aafke  Jans,  geb.  ±1755  te  Marssum,  ged.  20.5.1784  te
Veenwouden, ovl. n1792 ald..
30 Andries Jans, geb. ±1760 te Giekerk, ovl. ±1790 te Veenwouden.
Andries tr. 14.5.1786 te Oenkerk met
31 Taetske  Hanzes  Hansma,  geb.  ±1753  te  Veenwouden,  ovl.
16.2.1825 ald..  Taetske tr.  (1)  14.5.1780 te Bergum met Michiel  Oebeles,
geb. ±1751 te Bergum, ovl. v1786 te Veenwouden.

-- VI --(oudouders)
32 (?) Bocke Sapes, geb. ±1682 te Nes (WD). Bocke otr. 31.12.1706 te
Nes (WD) met
33 (?) Dieuwke Pyters, geb. ±1684 te Nes (WD).
34 Bodes  Annes,  geb.  ±1697  te  Ternaard.  Bodes  otr.  20.4.1721  te
Hantumhuizen en tr. 11.5.1721 te Ternaard met
35 Ybeltje Wybes, ged. 28.7.1700 te Hantum.
48 Eelke  Ulbes  Buwalda,  geb.  ±1721  te  Oostrum,  boer.  Eelke  tr.
26.10.1755 te Ee met
49 Sytske Jans, afk. van Ee, ged. 8.6.1732 te Engwierum.
50 Mintje  Wytzes  Holwerda,  ged.  2.2.1742  te  Engwierum,
gardenier, ovl. n1786 te Paesens. Mintje tr. 11.3.1764 te Paesens met
51 Swaantje  Jacobs,  afk.  van Engwierum, ged.  7.2.1745 te Ee,  ovl.
v1783 te Paesens.
52 Douwe Jans, geb. ±1720 Anjum. Douwe tr. 13.3.1746 Anjum met
53 Lysbeth Tjerks, ged. 25.12.1722 te Anjum.
54 Taede Willems, geb. ±1710 te Anjum. Taede tr. ±1735 Anjum met
55 Klaaske Jans, geb. ±1713 te Anjum.
56 Hattum Pieters, afk. van Veenwouden, ged. 11.4.1723 te Bergum.
Hattum tr. 3.3.1748 te Veenwouden met
57 Baukjen Everts, ged. 10.11.1726 te Veenwouden.
62 Hans Sipkes, ged. 21.3.1728 te Hardegarijp. Hans tr. 16.5.1751 te
Hardegarijp met
63 Sjoukjen Eelkes, geb. ±1729 te Kuikhorne.
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BAKSTEEN UIT EE RAAKT SPOOR BIJSTER

Waar ging het fout?

Douwe A. Zwart (

Enige  tijd  terug  kreeg  ik  van  de  heer  Hans  Zijlstra,  uit  Amsterdam,
webmaster van de historische vereniging ‘De Sneuper’, een brief met een
afbeelding van een kleine baksteen. Het onderschrift vermeldde: 
‘Grote  Kerkstraat  230,  woonhuis.  Afkomstig  uit  een  woonhuis  te  Ee,  in
1926 verworven door het Fries Museum, In 1997 herplaatst aan de Grote
Kerkstraat’. “Weet jij van wie die gevelsteen is geweest?”
Ik  moet  heel  eerlijk  bekennen,  ik  was  blij  verrast,  want  ik  had  mijn
jarenlange  speurtocht  naar  deze  steen  al  opgegeven!  Aan  de  Grote
Kerkstraat (op nr. 230) in Leeuwarden, zit inderdaad een kleine baksteen
ingemetseld. De steen valt niet erg op, want deze is klein van stuk, 28½ x
14½ cm. Toch is deze steen de moeite van het bekijken waard. We zien een
gebeeldhouwde open schaar die bekroond wordt door een kroontje. Dit zou
in de richting kunnen wijzen van een mr. kleermaker. Onderaan zien we de
initialen “I.F.”. Wij mochten tot dusver aannemen, gezien de plaats waar de
steen is ingemetseld, dat deze daar hoort en er dus in de Grote Kerkstraat
vroeger een mr. kleermaker heeft gewoond.
Toch is het soms anders dan het lijkt… 
In ‘Foeke Sjoerds, een Friesche schoolmeester der 18e eeuw’, 1914, meldt
P.J. Wierstra,  dat er sprake was van drie bakstenen. Samen met ds. Obe
Groenewoud, hervormd predikant te Ee, bekeek hij  ze. Sinds enige jaren
zaten ze ingemetseld in een achtermuur van een aangebouwd schuurtje.
“Dat  zij  in  dien  nieuwen  muur  niet  behooren,  bewijst  onder  meer  hun
ouderdom. Ook zijn zij rood terwijl de geheele achterzij overigens van gele
steen is”. De heel- en vroedmeester Jan Jans Kiestra, ooit bewoner van het
bewuste huis, schrijft dat er vóór 1806 of 1807, drie stenen boven elkaar in
de voorgevel waren geplaatst, aan de zijde van het kerkhof. De eerste had
als  initiaal,  ‘W’,  de  tweede ‘I.F.’  met  kroontje  en  open  schaar,  de  derde
vermeldde het jaartal ‘1613’. Het huis stond vanouds her op grond van de
kerk.
Al in zeker 1699 was Sjoerd Foeckes eigenaar en bewoner. Mogelijk is dat
ook zijn vader en grootvader al in dit huis woonden, gezien de initialen van
in de baksteen en gebeeldhouwde schaar die kan wijzen in de richting van
kleermaker. Bovendien wezen volgens Kiestra, de kerkvoogdijboeken in die
richting. Helaas zijn deze archivalia later verloren gegaan, zodat we dit niet
meer na kunnen trekken. Zoals in die tijd bekend, hield Kiestra zich veel
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bezig  met  archiefonderzoek,  zodat  we  zijn  veronderstellingen  serieus
moeten nemen.
“In de nieuwe gevel”, schrijft  de heer Kiestra, “naar het kerkhof toe, zijn
deze stenen niet weder geplaatst, maar overgebracht en ingemetseld in de
lootsgevel aan het andere einde van het huis, doch bij het nederwerpen en
herbouwen van die  loots  in  1848 zijn  die  steenen  wederom in de gevel
geplaatst”.
Sinds  1716 woont de weduwe van Sjoerd Foeckes  nog in  het  huis.  Deze
moet tussen 1726 en 1732 zijn overleden. Vanaf haar overlijden is Haaije
Sjoerds, oudere broer van Foecke, eigenaar en bewoner.
Een opmerkelijke vondst
Na  de  bewuste  vondst  van  de  verloren  gewaande  steen,  heb  ik  contact
opgenomen met mevrouw B. Dijkstra-Groen uit Ee. Ze vertelde dat zoon
Doeke,  jaren  geleden,  in  het  Fries  Museum  een  baksteen  had  gezien,
staande tegen de muur, met dezelfde gebeeldhouwde schaar, initialen en
kroontje. Jaren later heeft hij de steen niet meer kunnen vinden. Mevrouw
Groen wist dat ooit in hun ouderlijk  huis zo’n identieke steen was inge-
metseld. Sterker nog, ze wist vrijwel zeker dat het dezelfde steen betrof!
In  het  Streekarchief  te  Dokkum  bevindt  zich  nog  de  originele  bouw-
vergunning  van  1926  van  een  klein  huis  aan  de  Omgong,  in  Ee.  De
toenmalige eigenaar wilde zijn twee tuitgevels vervangen door twee nieuwe
modernere  wolfsgevels.  Hierbij  zouden  de  gevels  tot  dakgoothoogte
ingekort worden. Dit werk werd in datzelfde jaar daadwerkelijk uitgevoerd,
wat  mij  door  wijlen  Johannes  Wouda  (geboren  in  1904)  jaren  geleden
bevestigd werd. Dezelfde dag ben ik nog zelf wezen kijken. Het dak was
duidelijk  vernieuwd  met  behulp  van  veel  grenen.  De  oorspronkelijke
kapconstructie  moet  van eikenhout  geweest  zijn  en bovendien  zwaarder
van constructie. Geen wonder, dat ik de drie stenen niet kon vinden. Ook in
de onderste gedeelten  van  de muren  van de voor-  en achtergevels  niet,
noch in de loodsmuur.
Het aangebouwde schuurtje moet in datzelfde jaar 1926 zijn afgebroken,
tegelijkertijd dus met de ‘restauratie der twee gevels’.
De voorgevel, aan de zijde van het kerkhof, als oorspronkelijke plaats lijkt
ook wel aannemelijk, gezien het feit dat een gebeeldhouwde baksteen, hoe
eenvoudig ook uitgevoerd, het publiek hiermee de winkel/werkpaats in kon
lokken. U ziet er is niet nieuws onder de zon! Met de vernieuwing van het
huis en schuurtje raakten drie stenen het spoor bijster!
Dat deze steen (met schaar)ooit deel uitgemaakt heeft van het geboortehuis
van  één van Frieslands grootste geschiedschrijvers,  Foeke Sjoerds (1713-
1770),  weet  helaas  niemand  meer.  Maar  gelukkig  wist  ik  het  bestaan
vanbeide stenen dankzij mijn studieonderzoek over het leven en werk van
Foeke  Sjoerds.  Dit  betekende  zelfs  spitten  in  de  bouw-  en  bewonings-
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geschiedenis van zijn geboortehuis.
Foeke Sjoerds
Hij werd geboren in 1713, als zoon van Sjoerd Foekes (mr. schoenmaker te
Ee) en Antie Hanses. Hij kreeg later les van schoolmeester Jan Goslings.
Maar wanneer Foeke’s vader jong overlijdt, moet hij noodgedwongen het
schoenmakersvak  uitoefenen.  Van  studie  was  geen  sprake  meer.  Als
autodidakt  ontwikkelde  hij  zich  uitstekend  en  werd  door  toedoen  van
jonker Bumania,  bewoner  van het  fraaie  Holdingaslot  te Anjum, school-
meester  in Oosternijkerk.  Het duurde niet  lang of hij  werd wegens zijn
integriteit, ook nog eens dorpsrechter. Dit ambt stond in die tijd behoorlijk
in aanzien. Ook wordt hij nog eens Frieslands historieschrijver. Zijn meest
omvangrijke publicatie werd ‘Algemeene Beschrijvinge van Oud en Nieuw
Friesland’, verschenen bij Pieter Koumans in de jaren 1765-1768.
Familiebezit
Het is opvallend dat het huis zo lang in de familie geweest is (tot diep in de
19e eeuw).  De  “F”  staat  naar  alle  waarschijnlijkheid  voor  Foekes.  Zoals
verteld,  Foeke’s  vader  en gootvader  die in  dit  huis  woonden,  waren mr.
schoenmaker van beroep. De man die de stenen in 1613 heeft laten bakken,
het oorspronkelijk bouwjaar, is vrijwel zeker kleermaker geweest.
Sinds  1832  is  Ide  Floris  Westra,  timmerman  van  beroep,  eigenaar.
Opvolger  wordt  Floris  Westra,  daarna weer  een  Ide  Floris  Westra.  Dan
wordt de familie Kooistra eigenaar.  
Jan Jans Kiestra
Tot  in  1891  woonde  in  ditzelfde  huis  de  hier  alom  bekende  Jan  Jans
Kiestra, heel- en vroedmeester. Hij woonde hier samen met Pietje Westra.
“Wat rûch yn ‘e mûle, mar oars wat men neamt in bêste keardel”. Wanneer
de patiënten bezocht moesten worden, liet de dokter zich afhalen door de
bolderwein  van Jan Fetzes.  “Dokter  siet  efter  de  fuorman op  it  bankje,
winterdei  de  fuotten  tsjok  yn  it  strie.  Fan  fierren  hearde  men  it  spul
oankommen, want dokter en Jan wiene altyd oan it wurd. As dokter net by
de tiid wie of tangele siet mei winterfuotten, dan hûsmanne er op bêd mei
fjouwer kjessens ûnder de holle en dêr kamen de pasjinten foar”. 
Wanneer er problemen waren in het ziekenhuis in de stad Groningen dan
werd de dorpsdokter met de koets van huis gehaald en in ijltempo naar de
stad  gereden.  Zijn  dorpsgenoten  hadden  volgens  hem  een  gezonde
levenstijl. “Hja ite har siik oan spek war wer soun oan sûpenbrij!  
Na zijn dood wordt Pieter Lieuwes Westra, eigenaar. Hij woonde in die tijd
als landbouwer te Jouswier. Pieter Schuringa, gardenier, wordt vervolgens
eigenaar. Daarna Gerben de Vries, koopman en Pieter Schuringa.
Vanaf  1922  wordt  Jan  Tjallings  Alberda,  landbouwer  onder  Ee  en  lief-
hebber van tuinen en geïnteresseerd in de geschiedenis van Ee. Zo ook in
deze historische woning! Hierna komt het huis in eigendom van zijn zuster
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Maaike.  Sinds  1925  van  Lammert  van  der  Horst,  assistent  stoom-
zuivelfabriek, en sinds 1926/1928 van de familie Klaas Groen, die lange tijd
eigenaar is gebleven.
Baksteen
Al met al een woning met geschiedenis. Wat is mooier om deze woning één
van zijn verloren bakstenen weer terug te geven?  Dus wat rest?
Laat deze steen weer van zijn dwaling terugkeren, naar de plaats waar hij
vandaan komt. Want laten we heel eerlijk zijn, het is nu toch pronken met
andermans veren?

VRAAG/AANBOD
Mijn naam is Martin Verhaegh (  en ik woon California
sedert 1956. Onder mijn verzameling van prentbriefkaarten, poststukken,
e.d. vond ik bescheiden van een familie uit Dokkum, en wel:
Georg Metz, borstelfabrikant, Hoogstraat B72, Dokkum. Het betreft:
1. Brief van Georg Mets, Borstelfabrikant, Hoogstraat, Dokkum aan mevr.
A. Gildea-Mets, Detroit, Michigan, gedateerd 15 februari 1936.
2. Brief van familie G. Metz, Hoogstraat B72, Dokkum, aan mevr. wed. H.
Metz, Chicago, Illinois, gedateerd 20 oktober 1935.
3. Ondertrouwkaart van Louisa M. Terpstra en Peter F. Fransen, Gemeente
Ontvanger Bergen (L), aan Mrs. Henry Metz, Chicago, Illinois, gedateerd
27 januari 1927.
4. Brief van wed. E. Terpstra-Visser uit Bergen (L) aan den heer E.J. Gildio,
Detroit, Michigan, gedateerd 2 november 1928.
5. Prentbriefkaart Moederhuis Tilburg van Heeroom Francis (ook vermeld:
moeder Metz, zuster Gerarda Vollmer, Sophietje Mets, en J. Wüst) aan mr.
H. Metz, 10813 Michigan Ave, Rozeland, Amerika (datum onduidelijk).
6.  Foto  door  Atelier  Heeringa,  Dokkum,  van  een  winkelpand,  mogelijk
Hoogstraat B72.
7. Foto door Atelier Heeringa, Dokkum, van drie dames, mogelijk zusters.
8. Foto ouders met religieuze en R.K. priester.
9. Foto ouders met religieuze en heer.
10. Foto priester en dame.
11. Foto priester, heer en twee dames. Alle foto's uit de dertiger jaren.
Mocht U uit deze gegevens de thans levende familie kunnen vinden, dan
wil ik deze bescheiden graag vrijblijvend aan deze familie sturen. Ik ben
zelf  een  genealoog,  en  weet  dus  hoe  families  soms  naar  iets  dergelijks
zoeken.  U  kunt  Genealogie  Verhaegh  vinden  op  het  Rijksarchief  Leeu-
warden (met een Friese stam). Met groeten uit California, Martin Verhaegh
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OPRICHTING STICHTING FOTOGRAFIE
WILLEM KAMMINGA

Jaap Dekker )

Op vrijdag 5 maart 2004 werd bij notaris Hellema in Dokkum de Stichting
Fotografie Willem Kamminga opgericht. Dit naar aanleiding van het door
de  erfgenamen  in  bewaring  geven  van  de  collectie,  bestaande  uit  tien-
duizenden  foto’s,  negatieven  en  glasplaten  uit  de  nalatenschap  van  de
Dokkumer fotograaf Willem (Pim) Kamminga.
De Dokkumer fotograaf Willem Kamminga was in de laatste helft van de
vorige  eeuw een bekende  verschijning in de Dokkumer  straten en in  de
dorpen rondom Dokkum.
Hij heeft het leven van de Noord Oost Friese bevolking vastgelegd in vele
toonaarden.  Niet  alleen  in  talrijke  huwelijksreportages,  familie-
bijeenkomsten  en  pasfoto’s,  alles  van  persoonlijke  aard,  maar  ook  vele
openbare  feesten,  jubilea,  nieuwe  gebouwen,  bekende  inwoners  van
Dokkum en nu reeds lang verdwenen plekjes werden door hem met zijn
camera op de gevoelige plaat vastgelegd.
Willem  Kamminga  overleed  in  1996  op  79  jarige  leeftijd.  Hij  liet  een
uitgebreide collectie foto’s en negatieven na, die van onschatbare waarde is,
en vooral wordt, zodat vele herinneringen uit het verleden voor ons niet
verloren gaan.
Ook van ver voor de oorlog is er nog negatiefmateriaal bewaard gebleven in
de vorm van aloude glasplaten, waarvan het de moeite waard is te zorgen
dat hiervan niets verloren gaat. Deze glasplaten stammen van de vader van
Willem, de Dokkumer drukker/boekhandelaar Doederus Kamminga. 
Helaas is lang niet alles nog aanwezig van de vele honderduizenden foto’s,
die  Willem  in  het  verleden  maakte.  Teveel  is  in  de  loop  der  tijden
verdwenen of vernietigd. Maar wat er nog is, moet worden veilig gesteld.
Een enorme klus werk, die door een aantal vrienden van Pim is opgepakt.
Die hebben besloten het geheel  in een stichting onder te brengen om de
collectie veilig te stellen en voor een ieder toegankelijk te maken. 

De oprichters van de “Stichting Fotografie Willem Kamminga”, de heren H.
Honderd,  K.  Jongsma  en  J.  Dekker  stellen  zich  ten  doel  het  nagelaten
beeldmateriaal te conserveren en te archiveren, en in de loop van de tijd
hiervan een of meerdere boeken te laten verschijnen, zodat ook anderen in
Noord Oost  Friesland kunnen  genieten,  van alles  wat  hij  voor  zijn  lens
kreeg en vastlegde.
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Hierbij  is  de  hulp  nodig  van  de  gehele  bevolking  van  ons  woongebied.
Vooral  de  vele  groepsfoto’s  van  b.v.  gymnastiekvereniging,  zangkoor,
garagepersoneel,  raadsleden, en foto’s  van personen in hun werk vragen
om nadere uitleg over de vragen wie, waar, wanneer?
Veel  steun heeft  de Stichting van de redaktie  van de Nieuwe Dokkumer
Courant.  Zij  publiceren vanaf 11 maart elke  week in de donderdag-krant
een foto uit deze enorme collectie. We proberen hiermee een antwoord op
vele vragen rondom die foto te verkrijgen. En dit lukt. Heel veel telefoon-
tjes en e-mails volgen direct na de verschijning van de krant. De antwoor-
den op onze vragen publiceren wij dan in de krant van de maandag daarop.
Ook voor onze Vereniging van Archiefonderzoekers is deze Stichting van
groot belang. We kunnen er nu verzekerd van zijn, dat het levenswerk van
Kamminga bewaard blijft voor ons nageslacht. Een belangrijk doel dat wij,
archiefonderzoekers, nastreven. 
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de secretaris van de Stichting
Fotografie Willem Kamminga, ons lid Jaap Dekker,  tel. 0519-297512 of per
e-mail :

VRAAG
Momenteel  ben  ik  bezig  met  onderzoek  naar  de  voorouders  van  mijn
echtgenote  Griet  Streekstra.  Haar  grootvader  van  moederszijde  was
Wybren  Annes  de  Jong.  Hij  overleed  op  25  november  1916  in  het
Diakonessenhuis  in  Haarlem  aan  vermoedelijk  een  longontsteking
(pneumonia croupose). Een medische verklaring van overlijden is in mijn
bezit.  Hij  was  dat  jaar  aangemonsterd  op  de  KW 9,  Friedman  Eduard,
evenals zijn schoonvader Freerk Sipkes van den Bos en zijn zwager Sipke
Freerks  van  den  Bos.  Inmiddels  heb  ik  onderzoek  verricht  in  het
Rijksarchief  te Den Haag  waar  het  archief  van de Rederij  Meerburg  uit
Katwijk  is  gedeponeerd  en  het  Katwijks  Museum.  Daardoor  heb  ik
informatie uit een negental z.g. monsterrollen met overwegend visserlieden
uit  de  Dongeradelen  die  in  1916  aanmonsterden  op  Katwijkse  loggers.
Daarnaast beschik ik nu over foto's van de KW 9, het bestek van de bouw in
1908,  de meetbrief  en nog wat andere  informatie  zoals  de besommings-
lijsten. Uit het monsterboekje van Freerk Sipkes van den Bos, wat ook in
mijn bezit is, blijkt dat er ook vele jaren vanuit Emden en Vegesack in Ost
Friesland is gevaren. Graag verneem ik van jullie of bij jullie namen bekend
zijn  van  Sneupers  die  zich  ook  met  onderzoek  m.b.t.  bovenstaande
onderwerpen hebben bezig gehouden. 
Jilles Meijer, Koene Parmentierlaan 5,
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EEN MARKANT PAND
Ter gelegenheid van de restauratie en ingebruikneming van Hogepol 18 te
Dokkum  door  “Hellema  Notarissen,  dokkum  en  omstreken”  als  nieuw
notariskantoor voor de regio, is een alleraardigst boekje (16 bl.) verschenen
over de historie van het pand. 
Gebouwd rond 1800 als woonhuis voor de familie De Kampherbeck – Van
Eischtorff wordt het tot 1887 bewoond door burgemeesters, kantonrechters
en  secretarissen.  Daarna  dient  het  tot  1949  als  Kantongerecht.  De
belastingdienst maakt er gebruik van tot 1982. In 1951 wordt het gebouw
grondig verbouwd en uitgebreid, helaas is er toen veel van de oorspronke-
lijke  inrichting verloren gegaan. Ook kwam er aan de tuinzijde  een lage
aanbouw. In 1985 sloopt de nieuwe eigenaar Stichting Lokaal Dokkum e.o.
veel binnenmuren om vergaderruimten te creëren. 
Gelukkig  bleef  de  buitenkant  van het  gebouw steeds  “markant”  en is  er
door de restauratie in 1902/3 veel aan de binnenzijde gesloopt wat daar
niet  thuis  hoorde  en  daarna  weer  klassiek  aangekleed  met  stucwerk  en
betimmeringen.  Van  groot  belang  daarbij  waren  de  bewaard  gebleven
verbouwtekeningen  waarop  redelijk  zorgvuldig  de  oude  situatie  was
aangegeven. Hellema Notarissen (S. Hellema en T. Sikkema) kunnen trots
zijn  op  hun  nieuwe  Notariskantoor:  ze  hebben  een  markant  pand  een
nieuwe toekomst gegeven!
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