
REDACTIONEEL

Eimert Smits
Bij het verschijnen van dit decembernummer vallen enkele dingen op. Het
omslag is in een verfrissende nieuwe uitvoering en het binnenwerk is, zoals
reeds eerder gemeld, nu in printvorm. We hopen hiermee weer een stapje
dichter bij een nog betere en mooiere outlook te komen. De samenstelling
is  weer  gevarieerd  en  voor  elk  wat  wils.  Op-  en  aanmerkingen  ter
verbetering zijn natuurlijk altijd welkom bij de redactie.
Sinds  9  september  is  onze  verenigingsnaam  definitief  veranderd  in
Historische Vereniging Noordoost Friesland. Dit geeft de mogelijkheid dat
op een nog breder vlak gewerkt kan worden dan tot nu toe het geval was.
De  redactie  heeft  gemeend  de  binnenkant  van  het  omslag  enigszins  te
wijzigen. De binnenvoorkant blijft beschikbaar voor het Streekarchivariaat
en de binnenachterkant zal vanaf maart 2005 een wisselende, historisch
verantwoorde, tekst bieden met info uit de regio.
De  redactie  wenst  u  PRETTIGE  KERSTDAGEN  en  een  GOEDE  JAAR-
WISSELING.  We hopen  ook  in  2005 weer  voor  u  klaar  te  staan om te
zorgen dat ook dan ons blad weer in perfecte staat bij u in de bus valt. 

BESTUURLIJK

L.J. Meerema
Op 8 september 2004 zijn de gewijzigde Statuten van onze Vereniging  bij
de  notaris  gepasseerd.  Ze  zijn  ondertekend  door  de  voorzitter  en  de
secretaris.  Op de volgende jaarvergadering moet U accoord gaan met de
wijzigingen waarna de ondertekende notulen worden toegestuurd aan de
notaris.  Daarmee  wordt  het  nieuwe  statuut  definitief.  Ook  het
redactiestatuut  is  ondertekend  door  de  voorzitter,  de  secretaris  en  de
voorzitter van de redactie. Ons nieuwe bestuurslid is Dhr. Jan de Jager. Hij
zal zich bezig houden met de PR-zaken. Ook deze benoeming moet op de
voorjaarsvergadering worden bekrachtigd. De jaarvergadering zal worden
gehouden  op  zaterdag  9  april  2005  te  Veenklooster  in  het  Landbouw-
museum. T.z.t. krijgen de leden de benodigde papieren toegestuurd.
Eind november meldt de Dokkumer Courant dat in de begroting van de
gemeente  Dongeradeel  geld  is  vrijgemaakt  voor  het  zogenoemde
Kenniscentrum. Dit betekent dat Openbare Bibliotheek en Archief samen
zullen ondergebracht zijn in een aangepast gebouw waar nu de bibliotheek
is gevestigd. Hoe de samenwerking vorm zal krijgen is nog niet  bekend,
maar de archivaris reageerde met: ”Hjir binne wy tige wiis mei”.

158



“GESCHIEDENIS VAN DOKKUM, 
HART VAN NOORDELIJK OOSTERGO”

Henk Aartsma

Op  23  september  vond  in  de  fraaie  trouwzaal  van  het  monumentale
stadhuis van Dokkum de presentatie plaats van het eerste standaardwerk
over Dokkum: “Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo”
Initiatiefnemer van deze megaklus is de Stichting Historia Doccumensus.
Er is met de Fryske Akademy te Leeuwarden een samenwerkingsverband
aangegaan. Meindert Schroor, auteur van diverse historische wetenschap-
pelijke publicaties, heeft het leeuwendeel van de teksten voor zijn rekening
genomen. De kaderteksten over het katholicisme na de Reformatie en het
protestantisme zijn door drs. Guus Bary en dr. Derk Jansen geschreven. De
bijdrage van een dertigtal  gastauteurs maakt  het  tekstgedeelte  compleet.
Het  eindresultaat  is  een  goed  leesbaar  populair-wetenschap-pelijk  boek
geworden, waarin de lezer op een ontspannende wijze kennis kan maken
met de vele facetten van de roemrijke geschiedenis van Dokkum. 
Een aantal voorbeelden zijn: Bonifatius die op 5 juni 754 bij Dokkum het
levenslicht werd ontnomen; het slaan van Brunonen dat het gevolg was van
het muntrecht dat in de elfde eeuw aan Dokkum werd verleend; de aanleg
van  de  Strobossertrekvaart,  die  in/na  de  zeventiende  eeuw  voor  veel
financiële misère zorgde; de stadsuitbreidingen in de twintigste eeuw die
van grote betekenis waren voor de centraliteit van Dokkum. Tevens krijgen
bekende Dokkumer personen, zoals Gemma Frisius, Catharina Schrader en
Pieter Oberman de nodige aandacht in het boek. Gemma Frisius was een
grote  geleerde  op  het  gebied  van  medicijnen,  wiskunde,  astronomie,
geografie  en  cartografie.  Het  door  Catharina  Schrader  geschreven
“Memoryboek  van  de  Vrouwens”  geeft  een  diepgaand  inzicht  in  de
verloskundige praktijk in en rond Dokkum over de lange periode van 1693-
1745.  Pieter  Oberman  had  de  leiding  bij  de  bekende  overval  op  de
Leeuwarder gevangenis op 8 december 1944, waarbij op spectaculaire wijze
51 politieke gevangenen werden bevrijd. 
Streekmuseum Het Admiraliteitshuis heeft een belangrijke rol gespeeld bij
het aanleveren van fotomateriaal. Samen met de prachtige foto’s die door
de bekende fotograaf  Jan Munnik en een aantal collega’s zijn gemaakt en
de  afgebeelde  schitterende  illustraties  van  voorwerpen,  schilderijen  en
kaarten  is  het  visuele  gedeelte  van  het  boek  uitermate  aantrekkelijk
geworden.  Het  drukwerk  en  de  lay-out  zijn  zeer  verzorgd.  Achterin  het
boek  staan  een  vrij  omvangrijk  register  op  naam  en  plaats  en  een
uitgebreide bronvermelding. 
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Aan het  eind  van  elk  hoofdstuk  staan  bijschriften,  c.q.  noten,  vermeld.
Diverse plattegronden en kaarten, afbeeldingen van munten, stadszegels en
oorkonden sieren dit fraaie standaardwerk. Bijzondere aandacht verdient
het nooit eerder gepubliceerde kohier der Personele Goed-schatting van de
honderdste  penning  uit  1703.  Naamlijsten  van priesters  en predikanten,
Espelindeling, grafieken met betrekking tot onder andere nieuwe burgers
van  Dokkum  uit  de  periode  van  1580-1798  zorgen  voor  een  duidelijke
meerwaarde van dit 448 bladzijden tellende unieke boekwerk. Ongetwijfeld
zal  dit  schitterend  uitgevoerde  standaardwerk  over  de  veelbewogen
geschiedenis  van de Bonifatiusstad  voor  historici  een  inspiratiebron  zijn
om het  belangrijke  onderzoekswerk  van Meindert  Schroor  en een  groot
aantal mede-auteurs voort te zetten. De Stichting Historia Documensis zal
hierbij  zeker  een belangrijke  ondersteunende rol  kunnen spelen.  Nadere
informatie  kunnen  belangstellenden  krijgen  bij  Streekmuseum  Het
Admiraliteitshuis (tel. 0519-293134 ).

LEDENNIEUWS

Gerrit Bouma

Adreswijziging:
060 M. Visser, Dorpstraat 85, 2631 BW Nootdorp
E-mail wijziging
175 M. Schenk – van der Werff :
Beëindiging lidmaatschap
365 G.B.A. Veltman

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

J. van Klaarbergen 
In de Sneuper no. 72 schrijft dhr S.Wierstra onder -
HI-  “Gaatse  Sakes  Wierstra  *19-10-1814 +28-10-
1855 gehuwd op 15-5-1854 met Froukje Jacobs de
Vries  *23-10-1821  +24-6-1854.”  Er  wordt  hierbij
vermeld dat ze kinderloos waren maar dat is niet
het geval want  op  11-5-1853  werd  hun  een
dochter Grietje geboren en dat is mijn “oerbeppe”
van  moeders  zijde,  dit  is  voor  mij  dan  ook
aanleiding  iets  over  haar  te  schrijven  als  mijn
(tweede) “favoriete” voorouder. Grietje was dus al
op  2-jarige  leeftijd  volledig  wees.  Eén  van  haar
grootouders Grietje Sytses Hiemstra was de enige
van haar grootouders  die  nog leefde en hier  is  ze waarschijnlijk  in  huis
komen wonen. Grietje,  geboren 11-5-1853 te Eng-wierum is overleden in
Wouterswoude op 19-1-1948, 95 jaar oud. Op 29-1-1874 is ze gehuwd met
Jilles  Jacobs  Bijlstra,  loonwerker,  ze  was  toen  20  jaar  en  van  beroep
dienstbode. Haar oom Bote Jacobs de Vries, een broer van haar moeder
wordt  hierbij  als  voogd  genoemd.  Op  16-9-1934  is  haar  man  Jilles
overleden en is ze bij één van haar kinderen in komen wonen, nl. bij mijn
Pake en Beppe, waar ik haar nog heb meegemaakt. Grietje heeft een zwaar
en  armoedig  leven  gehad,  ze  woonde  met  haar  man  Jilles  in  1934  te
Dantumawoude in een vertrek dat  tegen het  tegenwoordige wolwinkeltje
was aangebouwd, dit is er nu niet meer. In 1944 kwamen wij, mijn eigen
ouders met vier  kinderen,  dus  met  zes personen  ook bij  Pake en Beppe
inwonen als evacuees  vanuit  Haarlem. Hier hebben we met z’n allen de
oorlog  doorgebracht.  Grietje  kreeg  6  kinderen  waarvan  5  volwassen
werden.  Zaterdags  deed ze  de  was,  die  dan voor  de  zondag weer  droog
moest zijn want dan moesten de kinderen de kleren weer gebruiken voor de
zondagse  kerk-dienst.  Eens,  zo  gaat  het  verhaal,  rende  Grietje  naar  de

buren om een hemd voor haar zoontje Gaatse,
“Jou my gau eefkes in himd foar Gaatse, want hy
is yn it wetter fallen”, waarop buur-vrouw vroeg
of hij nog leefde. Grietje: ”Dat wit ik net, mar hy
moat dochs in droech himd oan ha.” Uit de DTB
bij  Tresoar  bleek  dat  hij  toch  was  overleden.
Grietje is in 1948 bij Pake en Beppe overleden en
begraven  te Driesum, er  is  geen steen op haar
graf geplaatst. Foto ± 1934.
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WIERSTRA IN WESTDONGERADEEL

S. Wierstra

-- M-I --
Gosling Doekes, afkomstig uit Wierum in 1767, gedoopt Lioessens 30 juli
1730, zoon van Doeke Anes, ook Doeke Arends en Hitje Goslings. Eerst te
Wierum,later arbeider  te Brantgum. Gosling is getrouwd Wierum 17 mei
1767 met Tjitske Dirks, afkomstig uit Ternaard in 1767.
Uit dit huwelijk:
1. Hitje Goslings Wiersma, gedoopt Wierum 6 mrt. 1768, + Brantgum 12

sept.  1845.  Hitje  is  getrouwd  Brantgum  23  mei  1790 met  Lammert
Wybes Sijens, arbeider te Brantgum, gedoopt Brantgum 11 mei 1760, +
aldaar 26 aug. 1826, zoon van Wybe Seyes en Tjitske Lammerts.

2. Dirk Goslings Wierstra, gedoopt Wierum 31 dec. 1769, volgt onder M-
II-a.

3. Doeke Goslings  Wierstra,  *  Wierum 23 sept.  1772,  gedoopt aldaar 4
okt. 1772, volgt onder M-II-b.

-- M-II-a --
Dirk Goslings Wierstra, gedoopt Wierum 31 dec. 1769, + Oosternijkerk
19 sept. 1836, als Durk Goslings Wiersma, zoon van Gosling Doekes (M-I)
en  Tjitske  Dirks.  Eerst  gardenier  te  Ternaard,  later  te  Oosternijkerk.
Naamacte  mairie  Ternaard-17:  Durk  Goslings  van Ternaard  neemt  voor
zichzelf  en  zijn  4  kinderen  de  naam  Wierstra  aan.  Deze  kinderen  zijn
Gosling,  7;  Wiebe,  5;  Tjitske,  3:  Durk,  6  maanden.Hij  gebruikte  later
evenals zijn kinderen de naam Wiersma. Zie ook de overlijdensactes.
Dirk  is  getrouwd  Hantum  22  mei  1803  met  Aaltje  Wybes Akronius,  *
Ternaard 6 jan. 1779, gedoopt aldaar 24 jan. 1779, + aldaar 10 apr. 1815,
dochter van Wybe Bodes Akronius en Hendriette Klazes.
Uit dit huwelijk:
1. Gosling Dirks Wiersma, * Hantum 1 mrt. 1804, gedoopt aldaar 1 apr.

1804,  +  Oosternijkerk  27  apr.  1862.  Schoenmaker  te  Oosternijkerk.
Gosling is getrouwd in Westdongeradeel 12 mei 1828 (1) met Trijntje
Jans Rispens, * Niawier 27 sept. 1804, gedoopt aldaar 13 okt. 1804, +
in Oostdongeradeel 7 dec. 1839, dochter van Jan Marcus Rispens en
Minke Jacobs. Gosling is getrouwd in Oostdongeradeel 10 dec. 1842 (2)
met Martsen Botes Groen, * Nes (W.D.) 14 okt. 1800, gedoopt aldaar
23 nov. 1800, + in Westdongeradeel  30 apr.  1869, dochter van Bote
Tietes Groen en Lysbert Foppes Post.
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2. Wiebe Dirks Wiersma, * Hantum 3 febr. 1806, gedoopt aldaar 23 febr.
1806,  +  Betterwird  6  mrt.  1854.  Turfmeter  te  Betterwird.  Wiebe  is
getrouwd in Westdongeradeel 16 mei 1833 met Antje Jans Anjuma, *
Betterwird 9 juni 1806, gedoopt Bornwird 6 juli 1806, + Betterwird 30
aug. 1878, dochter van Jan Gerbens Anjuma en Eelkje Martens.

3. Tjitske Dirks Wiersma, * Ternaard 12 febr. 1808, gedoopt aldaar 6 mrt.
1808,  +  Betterwird  6  mrt.  1844.  Tjitske  is  getrouwd  in
Westdongeradeel 16 mei 1835 met Jan Jans Buwalda, * ± 1804, + Ee 10
jan. 1863.

4. Dirk Dirks Wiersma,  * Ternaard 28 mrt.  1811,  gedoopt aldaar 5 mei
1811, + Ee 5 aug. 1839. Dirk is getrouwd in Oostdongeradeel 10 mei
1838 met Trijntje Jans Zwart, * Ee 23 juli 1814, + in Oostdongeradeel
19 aug. 1854, dochter van Jan Gerrits Zwart en Anke Klazes Landstra.

-- M-II-b --
Doeke Goslings Wierstra, * Wierum 23 sept. 1772, gedoopt aldaar 4 okt
1772, overleden Brantgum 24 aug. 1814, als Doeke Goslings Wiersma, zoon
van  Gosling  Doekes  (M-I)  en  Tjitske  Dirks.  Gardenier  te  Brantgum.
Naamacte mairie Ternaard-185: Doeke Goslings van Brantgum neemt de
naam Wierstra aan. Hij had in 1811 nog geen kinderen. Hij gebruikte later
de  naam  Wiersma.  Zie  ook  de  overlijdensacte.  Doeke  is  getrouwd  in
Westdongeradeel 16 mei 1811 met Janke Klazes Holwerda, * Raard 24 jan.
1787, gedoopt aldaar 11 febr. 1787, + Brantgum 30 juni 1872, dochter van
Klaas Wybes Holwerda en Atje Gerrits.
Uit dit huwelijk:
1. Gosling Doekes  Wiersma,  *  Brantgum 1 febr.  1812,  + aldaar 15  jan.

1881. Gardenier te Brantgum. Gosling is getrouwd in Westdongeradeel
12  mei  1838  met  Antje  Klazes  Terpstra,  *  Ternaard  24  okt.  1810,
gedoopt  aldaar  18 nov.  1810,  overleden  in  Westdongeradeel  24 jan.
1891, dochter van Klaas Jelles Terpstra en Aaltje Sipkes Rijpstra.

2. Antje Doekes Wiersma, * Brantgum 2 nov. 1813, + Haulerwijk 5 nov
1893.  Antje  is  getrouwd  in  Westdongeradeel  7  mei  1853  met  Ype
Franses  Hoekema,  arbeider  te  Haulerwijk,  *  Brantgum  ±  1812,  +
Haulerwijk  26  jan.  1898,  zoon  van  Frans  Ypes  Hoekema  en  Antje
Bruins Wielinga.
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WIERSTRA IN KOLLUMERLAND

S. Wierstra

-- F-I --
Aan  Fokkes,  afkomstig  uit  Westergeest  in  1763.  Aan  is  getrouwd
Westergeest 8 mei 1763 met Ymkje Louws, afkomstig uit Kollumerzwaag in
1763. Uit dit huwelijk:
1. Eelkje Aans van der Weij, gedoopt Westergeest 26 febr. 1762, + aldaar

17 jan. 1834.
2. Grietje  Aans  Wijma,  gedoopt  Westergeest  19  mei  1766,  +

Kollumerzwaag 23 dec. 1838.
3. Fokke Aans Wierstra, gedoopt Westergeest 5 febr. 1769, volgt onder F-

II.
4. Louw Aans van der Wei, gedoopt Westergeest 1 dec. 1771, +  aldaar

25 dec. 1856.
5. Pieter Aans, * in de Triemen 5 mei 1774, gedoopt Westergeest  23

mei 1774.
6. Tjitske Aans, * in de Triemen 15 mrt. 1777, gedoopt Westergeest  27

apr. 1777.
7. Hubert  Aans,  *  Kollumerzwaag  24  mei  1781,  gedoopt  aldaar  4  juni

1781.

-- F-II --
Fokke Aans Wierstra,  gedoopt Westergeest  5 febr.  1769,   aldaar 30
apr. 1837, als Fokke Aans Wiersma, zoon van Aan Fokkes (F-I) en Ymkje
Louws.Landbouwer  te  Westergeest.  Naamacte  Oudwoude-78:  hij  neemt
voor zichzelf  en zijn kinderen de naam Wierstra aan. Deze kinderen zijn
Ymkje, 17; Trijntje, 14; Arend, 10. Hij en zijn kinderen gebruiken later als
naam  Wiersma.  Fokke  is  getrouwd  Kollumerzwaag  20  mei  1792  met
Wytske Lubberts Boersma, * Kollumerzwaag 1768, + Westergeest 27 nov.
1842, dochter van Lubbert Willems en Trijntje Jans. Boerin te Westergeest
na overlijden van haar man.
Uit dit huwelijk:
1. Ymkje Fokkes Wiersma, * Kollumerzwaag 28 juni 1794, gedoopt aldaar

3 aug. 1794, + Westergeest 4 mei 1859.
2. Trijntje Fokkes Wiersma, * Westergeest 6 mei 1797, gedoopt aldaar 4

juni 1797, overleden aldaar 13 febr. 1813.
3. Aan  Fokkes  Wiersma,  *  Westergeest  1801,  +  aldaar  12  febr.  1864.

Gardenier te Westergeest. Hij stierf ongehuwd.
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-- J-I --
Lammert Mekkes. Zijn dochter bij een onbekende vrouw:
1. Grietje Lammerts Wierstra, * Lutkegast (Gr.) 1756, volgt onder J-II.

-- J-II --
Grietje Lammerts Wierstra,  * Lutkegast (Gr.)  1756, + Burum 7 sept.
1819, dochter van Lammert Mekkes (J-I). Naamacte mairie Burum, BRF
3713: Grietje Lammerts te Burum, neemt de naam Wierstra aan. Zij dacht
dat ze niet hoefde te komen voor het aannemen van een achternaam en
werd  later  opgeroepen.  In  de  overlijdensacte  wordt  de  achternaam  niet
vermeld.  Bij  huwelijk  in  1780  kwamen  zij  en  haar  man  beiden  uit
Gerkesbrugge onder Burum. Grietje is getrouwd Burum 14 mei 1780 met
Johannes Marcus Leveringhuis, gedoopt Burum 14 aug. 1757, + aldaar 26
juni  1813,  zoon  van  Marcus  Johannes  en  Riemke  Meinderts.  In  1782
schipper onder Lutjegast.
Uit dit huwelijk:
1. Riemke Johannes Leveringhuis, * Lutjegast 6 febr. 1782, 

gedoopt Burum 17 febr. 1782.

VRAAG en ANTWOORD
In De Sneuper 72, bl. 135, werd de verwondering uitgesproken over “niet
kloppende maten van de lengte van een el ten opzichte van de meter”. Van
verschillende kanten werd hierop gereageerd. Inderdaad is de el vanouds
69 cm lang. Echter in de Franse Tijd werden alle maten en gewichten op
Franse  leest  geschoeid  en  bij  Besluit  van  29  maart  1817  werd  in  het
Staatsblad nog eens vastgesteld dat:
“Art.  1.  Overeenkomstig  het  voorgeschrevene  bij  de  wet  van  den 21sten
Augustus 1816, den naam van elle   (aune  ) voor de eenheid der lengtemaat,
bij  art.  6  derzelve  wet  verordend  en  bekend  onder  den  systematischen
naam van metre.
Art. 2. Voor onderdeelen van die lengtemaat of elle, de namen van:
Palm voor het tiende gedeelte (decimêtre)
Duim voor het honderdste gedeelte (centimêtre)
Streep voor het duizendste (millimêtre)
Art. 3. Voor veelvouden der elle:
Roede voor het tienvoud (décamêtre)
Mijl voor het duizendvoud (kilomêtre)”
Ook oppervlakte-  en  kubieke  maten,  als  bunders  en  liters,  worden  dan
vastgelegd met als uitgangspunt steeds de elle = meter !!!

Goed om te weten bij onderzoek waarbij maten en gewichten een rol
spelen (het betreffende stuk is 5 bl. lang!)
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FEIKE VAN DER PLOEG, doopsgezind predikant,
literator en boekhandelaar te Dokkum

J.A. Paasman (

In De Sneuper, zeventiende jaargang nr. 4 december 2003, staat een artikel
over Feike van der Ploeg met de brief van 4 juni 1787 die de kerkenraad van
de  doopsgezinde  gemeente  te  Dokkum  aan  broeder  H.  Tigelaar  te
Amsterdam  schrijft.  Gezien  mijn  aanverwantschap  met  nageslacht  van
Feike Hiddes kende ik deze brief al. Het leek mij aardig wat meer over het
Dokkumer verleden van hem te vertellen.
Per slot van rekening speelde een groot deel van het leven van Feike zich te
Dokkum af.  Bovendien  kan hij  in  zekere  zin  beschouwd worden als  een
voorganger  van  de  gebroeders  Halbertsma  van  Grouw.  Ongetwijfeld
hebben zij  het  literaire  werk van Feike  van der Ploeg gekend.  Zijn  zoon
Johannes Aeschinus van der Ploeg was van 1802 tot zijn emeritaat in 1852
voorganger der doopsgezinde gemeente te Grouw. Hij wordt enkele malen
door de gebroeders Halbertsma aangehaald als: ús dûmny. 

Feike van der Ploeg werd op 28 januari 1736 geboren te Franeker als zoon
van Hidde Feickes, koopman op het Coudal (nu Het Noord Nrdz.) en de
Groenmarkt  aldaar  en  Grietie  Beerts  Wassenaar.  Hoewel  de  vader  een
doopsgezinde achtergrond had, werd Feike op 20 maart 1736 gereformeerd
te Franeker gedoopt. Hidde Feikes overlijdt eind 1745 of begin 1746. Zijn
weduwe voorziet in het levensonderhoud van haar gezin met 2 kinderen –
Feike en zijn zuster Neeltje – door studenten in de kost te nemen. In 1749
woont zij op de Tweede Noord te Franeker en is “reedelijck begoedigt”. In
dat  jaar trouwt zij  met de kandidaat  Wybe Martens Bosma. Pas in 1759
volgt  het  eerste  beroep  van  Bosma  te  Gaast.  Voor  die  tijd  had  hij  een
boekwinkel  en  studentenkosthuis  te  Franeker.  Nauwelijks  te  Gaast
woonachtig of Bosma laat Feike op 23 oktober 1759 te Franeker inschrijven
als student in de wiskunde. Hij is dan al 23 jaar en heeft waarschijnlijk een
tijd in  de  winkel  van zijn  stiefvader  als  boekbinder  gewerkt.  Feike  is  de
eerste die de familienaam Van der Ploeg voert. Een ploeg is namelijk ook
een stuk gereedschap om boeken mee te snijden. De reden waarom Feike
zich in juli 1762 liet inschrijven aan het doopsgezinde seminarium Het Lam
te  Amsterdam  is  niet  bekend.  Met  zijn  laatste  dissertatie  “over  de
ongegrondheid van vervolgingen in de godsdienst” werd hij  in november
1766 proponent. In januari 1767 volgde zijn aanstelling als voorganger van
de  doopsgezinde  gemeente  der  Oude  Vlamingen  te  Hindeloopen.  Deze
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gemeente diende hij tot juli 1772 toen hij werd beroepen als voorganger van
de  verenigde  doopsgezinde  gemeente  der  Oude  Vlamingen  en
Waterlanders te Dokkum. Feike van der Ploeg trouwde op 24 mei 1767 te
Gaast met Antie (Anna) Pieters Hoekstra geboren te Franeker en begraven
te  Leeuwarden.  Het  gezin  Van  der  Ploeg-Hoekstra  kreeg  de  volgende
kinderen:
- Hidde Wibius doopsgezind predikant te Krefeld en Goch, geboren
Hindeloopen 12 augustus 1768, overleden in 1853 te Goch, weduwnaar van
Anna Lobach; 
- Margaretha Albertina geb. Hindeloopen 28 augustus 1770, gedoopt
na belijdenis te Leeuwarden op 28  oktober 1798 in de vermaning aldaar,
overleden  Leeuwarden  15  december  1814  oud  44  jaar  als  weduwe  van
Godert Hoites Born;
- Antie  geboren  Dokkum  10  september  1772  overleden  aldaar  3
november 1790, lidmaat van de doopsgezinde gemeente te Dokkum;
- Pieter  Sipke,  legerofficier  (!)  geboren  Dokkum  22  oktober  1774,
overleden (vermoord) in Nederl. Indië, 
- Johannes Aeschinus, doopsgezind predikant te Grouw 1802-1852,
geboren Dokkum in 1778 en overleden Grouw 21 augustus 1859 gehuwd
met Froukje Bouma.

Het  leven  van  Feike  van  der  Ploeg  te  Dokkum  verliep  turbulent.  De
doopsgezinde  gemeente  van  Dokkum  heeft  niet  veel  plezier  van  haar
voorganger gehad. Van der Ploeg heeft waarschijnlijk bij zijn aantreden als
voorganger  te  Dokkum  al  diep  in  de  schulden  gezeten.  Nauwelijks  in
functie of hij leende 150 gulden van zijn eigen gemeente gevolgd door een
lening  van  250  gulden  van  zijn  gemeentelid  Marten  Binnes,  boer  te
Betterwird. In 1776 tekent hij een schuldbekentenis voor 2.657 gulden aan
de erven  van  Thijs  Wepkes  Feenstra  te  Franeker.  Allert  Scheltinga,  een
ander  gemeentelid,  leende  hem  daarna  nog  een  bedrag  van  ruim  599
gulden.  Ook  had  Feike  Hiddes  schulden  bij  de  boekverkopers  J.A.  de
Chalmot te Leeuwarden en P. Conradi te Amsterdam. De schulden liepen
tenslotte  zo  hoog  op  dat  Van  der  Ploeg  de  executeur  Abe  Poutsma
machtigde zijn inboedel te verkopen om de schuld aan Conradi te voldoen.
Toen  lieten  de  doopsgezinde  broeders  zien  wat  zij  waard  waren.  De
schande werd hun voorganger bespaard doordat de broeders Frans Alles
Claver en Jan Freerks voor hem instonden. Claver had voordien al samen
met Lucas Grashuis uit eigen zak het tractement van Feike van der Ploeg
betaald. Toen hun voorganger bovendien aan de drank raakte, was de maat
voor de kerkenraad echter vol. Hij zette zijn voorganger op 23 oktober 1780
af  na  Van  der  Ploeg  “een  en  andermaal  vermaant,  vervolgens  geëx-
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communiceert  van de bediening van het  Heilig  Avondmaal,  gepaart  met
nadrukkelijke vermaningen”. Door tussenspraak van enige broeders en na
sterke  beloften van Feike  zijn  leven  te beteren  en  gelet  op de moeilijke
omstandigheden waarin zijn gezin verkeerde, werd hij weer tot het ambt
toegelaten. 
Helaas verviel Van der Ploeg in zijn oude gedrag. Dat het niet goed ging
blijkt uit de gepubliceerde brief van 4 juni 1787 van de Dokkumer gemeente
aan Amsterdam voor  financiële  steun bij  de benoeming  van een nieuwe
voorganger. Feike van der Ploeg had Dokkum inmiddels op 12 april 1787
verlaten,  zijn  gezin  in  kommervolle  omstandigheden  achterlatend.  Het
blijkt dat hij naar Amsterdam is gegaan en uit deze stad op 28 november
1787 naar Dokkum terugkeerde. Echter niet naar zijn gezin. 
Nadien trachtte Feike in zijn onderhoud te voorzien door samen met ene
Gosse  Thomas  school  te  houden.  Dat  werd  een  volledige  mislukking.
Bovendien verbood de Dokkumer magistraat hem het schoolhouderschap.
De beide officiële schoolmeesters T. van der Elst en L. Huisinga hadden
zich acht dagen tevoren bij de gereformeerde kerkenraad beklaagd dat Van
der  Ploeg  als  doopsgezinde  de  “Kerkenordening  gegrond  op  ’s  Lands
wetten” schond.
Toen na benoeming van een nieuwe voorganger in 1788 de vrouw van Feike
van der Ploeg de pastorie moest verlaten, trok zij met haar kinderen weer
bij  haar man in.  Feike  overleed te Dokkum op 29 juni  1790.  Inkomsten
waren  er  niet  en  het  gezin  Van  der  Ploeg  werd  door  de  stedelijke
armvoogden onderhouden. Antie Pieters Hoekstra verhuisde in mei 1795
met haar kinderen naar Sneek. Daar woonde het gezin eerst op het Skarn
nr. 126 en daarna buiten ’t Noord in een pand dat bijna zeker een armhuis
was. Toch zijn de kinderen van Feike Hiddes van der Ploeg en Antie Pieters
Hoekstra  erin  geslaagd  een  goede  positie  verwerven.  Zonder  financiële
steun  –mogelijk  van  doopsgezinde  broeders-  zal  dat  waarschijnlijk  niet
mogelijk  zijn  geweest.  Wellicht  is  ook de broer  van Antie,  Sipke  Pieters
Hoekstra, slager te Franeker, bijgesprongen. Hij en zijn vrouw kochten zich
in  1799  in  het  St.  Anthonygasthuis  te  Leeuwarden.  In  1798  was  Antie
Pieters hen daar al voorgegaan door inkoop van een onbekende voor een
bedrag van 1600 gulden.  

Feike van der Ploeg begon waarschijnlijk in de loop van 1773 samen met
Harmannus Groenia en de drukker Rombartus Dijkstra een boekhandel te
Dokkum. Zo gaven zij onder meer uit: “Het eigen geschrift  van David of
Davids jeugd in een vloeibaar  vers  door een Gereformeerde godgeleerde
van naam, op psalmnoten gebracht door G.J.G. liefhebber der muzyk” voor
2  stuiver.  Ook  bij  Van  der  Ploeg  en  Groenia  werd  uitgegeven  “een
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verhandeling over ’t  zingen in openbaare  bijeenkomsten,  opgesteld door
een Gereformeerd predikant” 8 stuiver. Op 8 oktober 1874 hebben F. v.d.
Ploeg en H. Groenja te Dokkum onder de pers: De Burkerij,  een Vriesch
boers  vers;  op  29  oktober  1774  verscheen  bij  dezelfde  uitgevers:
Huwelijksche  zegenwensch  aan  Franciscus  Hendricus  Bekius  en  Mej.
Geeske  Suidema  als  bruydegom  en  bruyd  egtelijk  vereenigd  binnen
Dokkum  16  Oct.  1774  door  ds.  François  Bekius  te  Ilpendam.  Jawel  de
bekende  duivel-dominee  uit  de  Friese  Wouden  die  op  7  april  1803  te
Dokkum overleed. De activiteiten van Van der Ploeg als boekverkoper en
-uitgever hebben vermoedelijk maar tot eind 1777 begin 1778 geduurd. Zijn
compagnon Groenja raakte ook diep in de schulden en heeft het tot 1782
volgehouden. 

Volgens prof. dr. Ph.H. Breuker, biograaf van Feike van der Ploeg en aan
wie dit overzicht grotendeels ontleend is, was 1777 het begin van een korte
maar heftige beweging in de Friese letterkunde. Volgens Breuker is Feike
van  der  Ploeg  daarin  de  centrale  figuur  en  kan  deze  beweging  niet  los
worden gezien van zijn persoon. De Dokkumer voorganger der mennisten
en boekverkoper  is  als  literator een vrij  wat  onbekende figuur  gebleven.
Vooral op zijn stukken in het Fries ontbreekt zijn naam. Een groot deel van
zijn werk is verdwaald geraakt in verschillende almanakken. Pas in 1830
worden zijn grote stukken herdrukt. Door de opkomst van de gebroeders
Halbertsma, die stukken in hetzelfde genre schreven, raakte Feike op de
achtergrond.  Hoewel  zij  met  het  werk  van Van der Ploeg bekend waren
hebben de Halbertsma ’s nagelaten hem bekend te maken. Misschien uit
eigen wetenschap over de persoon van Feike van der Ploeg en uit respect
voor  diens  zoon  Johannes  Aeschines  van  der  Ploeg,  hun  doopsgezinde
voorganger te Grouw. 

Bronnen: 
Breuker, Ph.H. Feike van der Ploeg (1736-1790) Libben, wurk en plak yn ‘e
Fryske letterkunde in De Vrije Fries, LXVI (1986) 7-23;
Nederland’s Patriciaat 17 (1927)
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TROUWEN ZONDER GEBOORTEBEWIJS

Tjeerd de Jong

Omdat Esther Uhunamure geen geboortebewijs kon tonen, mocht zij niet
in Nederland blijven en kon haar huwelijk met Wietse van der Zwaag van
Kollumerzwaag niet doorgaan. Dankzij de inspanning van velen is een en
ander onlangs toch nog goed gekomen (feb. 2004).

Wij vinden het heel normaal dat wij, als dat nodig is, een geboortebewijs
kunnen  overleggen.  Toch is  dat  niet  altijd  zo geweest.  Onze voorouders
werden  vroeger  nl.  niet  ingeschreven  in  een  officieel  geboorteregister.
Alleen  een  kind,  dat  werd  gedoopt,  werd  in  een  kerkelijk  register
ingeschreven. Napoleon was het, die daar in 1811 verandering in bracht met
de invoering van de Burgerlijke Stand. Vanaf dat jaar werden de gemeenten
verplicht  registers  van  geboorte,  huwelijk  en  overlijden  bij  te  houden.
Daarnaast moesten -zoals dat dus tot op de dag van vandaag geldt - bruid
en bruidegom bij hun huwelijk voortaan een bewijs van geboorte kunnen
overleggen. Voor huwelijkskandidaten, die vóór 1811 waren geboren, kon
dat nog wel eens moeilijkheden opleveren. Niet wanneer men gedoopt was.
Hun doopdatum lag immers vast bij de inschrijving in een kerkelijk register
en dat was voldoende. Anders was het wanneer men niet gedoopt was, in
welk geval  men geen bewijs  van doop of  geboorte  kon overleggen.  Men
loste dit probleem echter op door een zgn.  Akte van bekendheid. Een
voorbeeld  daarvan  is  de  akte,  overgelegd  bij  het  huwelijk  van  Pieter
Johannes  de Jong en Lijsbeth Jans  van der Weg,  d.d.  8 december  1831
ingeschreven in het Huwelijksregister van de Grietenij Ferwerderadeel:

"Acte van bekendheid van 6 juni 1826 ten behoeve van Pieter Johannes
de Jong,  zonder  bedrijf  te Murmerwoude opzegtelijk  deszelfs  geboorte,
ten welken einde wij de zeven navolgende getuigen uit vrijen wil gecom-
pareerd, hebben gehoord
Johannes Jelles de Jong, Veenbaas, oud vier en zestig Jaar en Trijntje
Sijtses, oud een en zestig Jaar, Echtelieden te Murmerwoude,
Wopkie Fokkes, oud drie en zeventig Jaar, onder Murmerwoude, 
Auke  Jacobs  Zijlstra,  schipper  onder  Murmerwoude,  oud  negen  en
veertig Jaar, en
Akke Brants, oud zes en dertig Jaar, Echtelieden,
Bettie Harkes van der Meulen, arbeidster, oud zes en veertig Jaar te
Akkerwoude,
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Jan Johannes de Jong, schipper te Murmerwoude, oud vijf en twintig
Jaar,
welke verklaarden dat
Pieter Johannes de Jong voormeld een zoon is van Johannes Jelles
de Jong en Trijntje Sijtzes, Echtelieden wonende onder Murmerwoude,
dat  deze  zoon  geboren  is  te  Murmerwoude  in  den  Jare  eenduizend
achthonderd  en  zeven op  den  elfden  Mei,  zonder  dat  hij  in  het
geboorteregister  is  ingeschreven,  omdat hij  niet  is gedoopt;  dragende de
getuigen van dat alles kennis,
de twee eerstgenoemde getuigen omdat zij vader en moeder zijn van Pieter,
de derde omdat van de geboorte van Pieter kennis had gekregen,
de  vierde  en  vijfde  omdat  de  vijfde  getuige  bij  de  geboorte  van  Pieter
present is geweest, en omdat de vierde om de vroedmeester had geweest
ten tijde als Pieter geboren is,
de  zesde  omdat  getuiges  zoon  Ritske  omtrent  dezelfde  tijd  als  Pieter
geboren is, en
de zevende omdat hij een broeder is van Pieter.
Waarvan en van al het vorenstaande deze Acte opgemaakt en voorgelezen
is,  en  daarna  door  de  getuigen  en  ons  en  onzen  Griffier  ondertekend,
behalve van den tweede, de derde, vierde, vijfde en zesde getuigen, die op
aanmaning  verklaard  hebben  niet  te  kunnen  schrijven,  omdat  geen
schrijven had geleerd."

Uit deze akte blijkt, dat de vader en de broer van Pieter -in tegenstelling tot
de  andere  getuigen-  wel  schrijven  hadden  geleerd.  Dat  Pieter  zelf  de
schrijfkunst ook wel beheerste, staat wel vast omdat hij ten tijde van zijn
huwelijk in 1836 het beroep van "ondermeester" uitoefende. Later zou
hij het in St. Jacobiparochie nog tot hoofdonderwijzer brengen.

VRAAG
Door medewerking van de Heer Tj. Jongsma (streekarchivaris) heb ik de
namen  van  de  ouders  van  mijn  grootvader  verkregen,  namelijk:  Jildert
Westra, geboren 16-06-1864 Dokkum, suikerwerker, suikerbakker, overl. te
Dokkum op 25-12-1935. Hij huwde op 5-06-1887 te Dokkum met Regina de
Haan, geboren 16-11-1863 te Dokkum. Kinderen uit dit huwelijk: 1. Aafke
11-12-1887. 2. Jacob 16-06-1889 (mijn grootvader). 3. Dina 06-01-1891. 4.
Eva Dina Frederika  25-03-1893. 5.  Frederik 08-02-1895. 6.  Bote 08-02-
1899. Allen geboren in Dokkum. Mijn vraag: Heeft iemand reeds onderzoek
gedaan in deze tak van de familie Westra? Is het mogelijk verder onderzoek
te doen naar de voorouders van Jildert Westra?
(reacties naar Eddy Westra
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MOSTERD’ MAAIKE

Gerrit de Jong

Maaike  de  Vries  had  een  winkeltje  in  Nes  op  de  plaats  waar  nu mevr.
Visser-Kootstra  woont.  Het  oude  huisje  stond  vroeger  iets  meer  naar
achteren.
Maaike, geboren 24 december 1821 was een dochter van Wijnzen Metskes
de Vries en Maaike Feddes Keegstra. Nu wonen er nog verre familieleden
van haar in Nes met dezelfde achternamen.
Als ongetrouwde vrouw moest Maaike zelf de kost verdienen en daarom
was ze een winkeltje begonnen. In het winkeltje kon men voor 1 cent een
kop  mosterd  halen.  Iedere  donderdag  ging  ze  bij  de  boeren  langs  om
mosterd te verkopen. Die kochten dan meestal voor 5 cent tegelijk.
Vaak zei ze: 'Wat rûkt it sterk net frou, it krijt my al by de noas.' En vooral
in de winter was dit duidelijk aan haar te zien.
Om haar woorden kracht  bij  te zetten deed ze dan een greep naar haar
zakdoek. ‘s Woensdags kreeg ze nieuwe mosterd in een vat. De schipper
van Nes bracht het voor haar mee uit Dokkum. Zo is het een keer gebeurd
dat de schipper ook een paar biggen aan boord had. Een big raakte los en
schoot met grote vaart in het vat met mosterd. De big zat onder de mosterd.
De schipper heeft de big weer schoongeveegd en de mosterd weer in het vat
gedaan. Zo kreeg Maaike haar mosterd en volgens het verhaal heeft ze geen
klachten gekregen over de kwaliteit van de mosterd.
Mosterdstip is vroeger in Friesland lang de gewone arbeiderskost geweest.
Het bestond uit saus uit afkookwater van aardappelen, meel en mosterd. Zo
te zien werkt dit voedsel cholesterolverlagend. Er is een dorp in Friesland
waar de buurt der armsten “Mosterdstipsein” heette.
Als Maaike de Vries, van beroep winkeliersche, 44 jaar oud is, trouwt ze op
7  juni  1866  met  Dirk  Andries  Elzinga,  oud  34  jaar  en  van  beroep
schoenmaker.  Een schoenmaker was vroeger vaak niet  geschikt  voor het
boerenwerk. Meestal kon hij door een ziekte of handicap het zware werk
niet doen. Op 4 juli 1882 overlijdt Elzinga, oud 50 jaar.
Bijna  2  jaar  later,  op  22  mei  1884,  trouwt  Maaike  opnieuw  met  een
schoenmaker. Maaike is inmiddels 62 jaar oud. Haar tweede man is de 47
jarige  Harmen  van  Dijk.  In  de  volksmond  wordt  hij  “Lytse  Harm”
genoemd. Het zijn moeilijke tijden en daarom doen Harm en Maaike een
beroep op het burgerlijk armbestuur.
Als Maaike komt te overlijden op 16 oktober  1903, oud 81 jaar,  worden
enkele dagen later op haar begrafenis mooie woorden gesproken door ds.
Luuring over de gelijkenis van het mosterdzaad. 
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Een week later staat er een artikel over Maaike in de Leeuwarder Courant.

Nes W.D:
Voor enige dagen overleed alhier een ruim 80 jarige vrouw, welke met haar
echtgenoot,  schoenmaker  van  beroep,  sedert  enige  jaren  door  het
burgerlijke  armbestuur  werd  bedeeld.  Geen  wonder  dat  de  erfgenamen
vreemd opzagen toen uit de bedstede eene som van f 2400.- aan contanten
voor de dag werd gehaald. Vreemd zeker ook dat de man met het bestaan
dier som geheel  onbekend was. Bijna 1000 zwarte rijksdaalders zaten in
een schoenendoos.

In  vergelijking  met  nu,  100  jaar  later,  moeten  we  de  waarde  wel  op
ongeveer € 57.000,- schatten.

Een  tantezegster  van Maaike,  Maaike  KLazes  Dijkstra,  neemt  de winkel
over.  Als  zij  in  1913  op  65  jarige  leeftijd  overlijdt,  wordt  er  boelgoed
gehouden van meubelen, huisgeraden en winkelgoederen. Het huis wordt
op dezelfde dag in één zitting verkocht in de herberg van Pier de Graaf. Het
oude  huisje  wordt  afgebroken  en  er  komt  een  mooi  nieuw  huis  voor
Harmen Renzes Dijkstra en Dieuke Arjens Kingma voor in de plaats.

VRAAG en ANTWOORD
Jaap Heeringa heeft op de vraag in De Sneuper als volgt gereageerd: 
In De Sneuper las ik de vraag over Symon Daniels. Wellicht is hij de broer
van Grijtje Daniels, ged. 13 april 1696 te Wetsens, gehuwd 24 mei 1716 te
Hantumhuizen  met  Broederik  Tjerks,  dochter  van  Daniel  Gerbens  en
Trijntje Pijters, gehuwd 1 juni 1691 te Aalsum/Wetsens. Mocht dit zo zijn
en  u  vindt  de  voorouders  van  Daniel  en  Trijntje  dan houd ik  mij  aan-
bevolen.
Hans Zijlstra reageerde ook:
Ik heb mijn gegevens er nog eens op nagekeken en kwam iets interessants
tegen.  Mijn  voorouders  kochten  in  1769  te  Ezumaburen  (een  groepje
huisjes op de terp bij de zijl) een huis met land van de kinderen van Jouke
Willems en Dettje Jans:  Willem Joukes,  Jan, Taetske, Rinske en Maaike
Joukes. De kleinkinderen van Jan Joukes namen ook de naam Zijlstra aan.
Taetske Joukes, gedoopt op 27 nov 1735 te Anjum was gehuwd met Pytter
Daniels van Niawier ! Dit is welhaast zeker een broer van Symon Daniels.
In het Zijlstra-archief vond ik nog een vierde familie die de naam Zijlstra
aan de Ezumazijl ontleend. Voorwaar veel voor zo'n klein gehucht.
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PERSONEN(…)in 1810-1813 BETROKKEN BIJ 
LEGER EN MARINE ONDER NAPOLEON, dl.2

J.A. Paasman ( (1)

Feenkamp, Balling Folkerts geb. Hantum 06.05.1792, z.v. Folkert Klazes
Feenkamp en Grietje Pieters;
Feenstra,  Jille  Johannes  geb.  Dokkum  1795,  z.v.  Johannes  Tijssen
Feenstra en Jeltje Jelles; mairie Dokkum 
Veenstra,  Jarig  Jans  geb.1790  wonende  te  Oudwoude,  z.v.  Jan  Jarigs
Veenstra en Jelkje Wybes;
Feenstra,  Kornelis  Hylkes  geb.  Hantumhuizen  23.08.1792,  z.v.  Hylke
Klazes Feenstra en Grietje Cornelis;
Veenstra, Teunis Klazes schipper geb. Veenwouden 01.05.1793, z.v. Klaas
Teunis Veenstra en Trijntje Doedes Postma;
Feitsma, Enne Jans geb. Kollum 04.10.1789 wonende aldaar, z.v. Jan Jans
Feitsma en Antje Eeuwes (Hooghiem); 
Velding, Kornelis boerenknecht geb. Ee 12.05.1793 wonende aldaar, z.v.
Jacob Velding en Aaltje Jurjens beiden overleden;
Feltema,  Hessel  Rommerts  landbouwer  geb.  Dokkum  20.05.1789
wonende aldaar, z.v. Rommert Kornelis Feltema en Antje Hessels;
Veldkamp, Lubbert Ennes geb. Dokkum 21.09.1788 wonende aldaar, z.v.
Enne Lubberts Veldkamp en Elisabeth Johannes Krijgel;
Vellinga,  Ritske  Klazes  dagloner  geb.  Akkerwoude  30.09.1783  gehuwd
met  Doetje  Jelgers  van der  Meer;  wonende  te  Rinsumageest,  z.v.  Klaas
Tammes, overleden en Aaltje Wybrens ook geheten Aaltje Clases;
Venekamp,  Balling Folkerts  geb.  Ternaard 06.05.1792 wonende aldaar,
z.v. Folkert Klazes Venekamp en Grietje Peeters; 
Verstift, Johannes Wilhelmus geb. Ballum (Ameland)
Ferwerda, Dirk Egberts geb. Dokkum 05.1788, z.v. Egbert Kiestra en Ytje
Jans;
Ferwerda,  Cornelis  Jacobus,  koopman  gehuwd  Midlum  20.08.1788
wonende te Kollum en Harlingen, z.v. Jacob Ages Ferwerda, doopsgezind
en Grietje Johannes Nieuwhof beiden overleden;
Viersen, Jan Romkes geb. Akkerwoude 1791 wonende te Veenwouden, z.v.
Romke Jacobs Viersen en Wytske Tjerks;
Viersen,  Pieter  Sibes  timmerman  geb.  Dokkum  24.10.1784  wonende
aldaar, z.v.Sybe Pieters Viersen en Aukje Harms van der Helm; 
Vil, Eltje Jacobs geb.Schiermonnikoog, z.v. Jacob Jans en Trijntje Martens
Visser Freerk Sipkes, visser geb. Nes (W.D.) dp NH aldaar 30.12.1770 z.v.
Sipke Freerks; 
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Visser,  Gerrit  Klazes geb.  Ameland z.v.  Klaas Eeuwes Visser  en Martje
Piers;
Visser,  Jan  Bienses  geb.  1788  wonende  te  Dantumawoude,  z.v.  Biense
Jans Visser en Wopkjen Fokkes;
Visser,  Johannes  Sjoukes,  tr.  Anjum  23.09.1793  Rijnskjen  Thijssens,
wonende te Anjum, z.v. Sjouke Johannes en Rinske Freerks;
Visser,  Leendert  Leenderts  schippersknecht  geb.  Rinsumageest
14.08.1789 wonende te Dokkum, z.v. Leendert Leenderts Visser en Lieuwke
Pieters; 
Visser,  Monte Sietses zeevisser geb.1880, gehuwd, wonende te Paesens;
z.v. Sytze Montes Visser en Grietje Jans;
Visser, Pieter Jans geb. 1788 of 1790 wonende in het kanton Holwerd; 
Visser, Sytse Harmens geb. 1790 wonende te Paesens z.v. Harmen Sytses,
overleden en Lijsbert Menkes;
Visser; Wessel Dirks wonende op Ameland
Visscherman, Jan  Jacobs  koopmansknecht  geb.  Kuikhorne  15.09.1789
wonende  te  Dokkum,  z.v.  Jacob  Jans  Visscherman  en  Joukje  Jelkes
wonende te Dokkum;
Flierl,  Laurentius  Harmens  bakker  geb.  Dokkum  10.10.1790  wonende
aldaar, z.v. Harmen Flierl en Cobaatje Metz; tr.  Haskerland (mairie Joure)
18.02.1816 Catrina Hendriks Wesling;
Foekema, Foeke Johannes geb. 1785 wonende Metslawier, z.v. Johannes
Foekes Foekema en Antje Jans;
Fokkema,  Harmen  Cornelis  boer  geb.  Anjum  27.04.1792  wonende  te
Burum, z.v. Cornelis Joukes en Antje Jans;
Fontein,  Ruurd  Duierds  geb.  1792  wonende  te  Dokkum;  z.v.  Duierd
Ruurds Fontein, kunstschilder en Maria Jans Kok; 
Fopstra,  Roel  Romkes  dagloner  geb.  Kollum  28.08.1782  gehuwd  met
Trijntje  Berends  met twee kinderen,  wonende  te Augsbuurt,  z.v.  Romke
Lieuwes en Ytje Roels;
Vries, Douwe Martens de, dienstknecht geb. De Valom 11.1782 wonende te
Ee, z.v. Marten Popkes en Rinske Douwes beiden overleden; 
Vries, Eelke Roelofs de, geb. Westergeest 06.05.1793 z.v. Roelof Kobus de
Vries en Aukjen Eelkes; 
Vries, Fedde Reitses Veenstra de, geb. 1790 wonende te Burum, z.v. Reitse
Hennes de Vries en  Aaltje Feddes;
Vries,  Folkert  Eintes  de,  geb.  Wierum 24.04.1792 z.v.  Einte  Ruurds  en
Maaike Jans;
Vries, Geert Johannes de, boerenknecht geb. Morra 24.10.1791 wonende
aldaar, z.v. Johannes Geerts de Vries en Jepkjen Tjallings; 
Vries,  Gosse  Pieters  de,  landbouwer  geb.  Holwerd 10.06.1792  wonende
aldaar, z.v. Pieter Douwes de Vries en Trijntje Gosses; 
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Vries, Hette Cornelis de, timmerman geb. Engwierum 29.11.1789 wonende
te  Augustinusga,  z.v.  Cornelis  Hettes,  overleden  en  Janke  Harmens  de
Vries; 
Vries, Hinne Hayes de, geb. 1793 wonende te Kollum, z.v. Haye Hennes de
Vries;
Vries, Henne Reitses de, geb. Kollum  22.07.1788 wonende te Burum z.v.
Reitse Hennes de Vries en Aaltje Feddes;
Vries,  Jacob Renses de geb.Dokkum 18.10.1786 wonende te Groningen,
z.v. Rense Jans en Janke Jacobs;
Vries, Jetze de, bakker geb. Dokkum 23.08.1791 wonende te Dokkum, z.v.
Trijntje Gerhardus Schuringa (Schieringa), vader onbekend;
Vries,  Jouke  Martens  de,  geb.  1789  wonende  te  Dantumawoude,  z.v.
Marten Joukes, overleden en Dirkje Martens; 
Vries, Pieter Klazes de, dagloner geb. Paesens 30.06.1785 wonende aldaar,
z.v. Klaas Folkerts, overleden en Trijntje Jans;
Vries,  Thijs  Ottes  de,  schippersknecht  geb.  Rinsumageest  31.03.1792
wonende te Burgum, z.v. Otte Pieters de Vries en Antje Thijsses;  
Vriese,  Lambertus  Jans  blauwverver  geb.  Dokkum  1785  op  10.08.1785
gedoopt te Groningen, wonende te Garijp,  z.v.  Jan Vriese en Margrietien
Rinkenberg;
Vriesinga,  Jacob  Rykeles  boerenknecht  geb.  Veenwouden  04.1789
wonende te Bergum, z.v. Rykele Pieters, overleden en Gelske Tjeerds; 
Gang, Taeke Louwes van der, geb. Nes (W.D.) 02.11.1790 z.v. Louw Jans
en Froukje Cornelis;
Gerrekens,  Pierre geb. Dokkum 03.01.1792 wonende aldaar, z.v.  Henry
en Doortje Scherp;
Gerritsen, Gerrit Rinzes geb.1793; loteling kanton Holwerd;
Glasener, Hessel Andries geb. op Ameland z.v. Andries Glasener en Fettje
Hessels;
Godschalk Jan  Hendriks  kastenmaker  wonende  te  Dokkum,  vader
overleden, moeder Janneke Carpers; broer van Rinze Hendriks Godschalk;
Godschalk, Rinze Hendriks geb. Dokkum 1793 vader overleden, moeder
Janneke Carpers hertrouwd met Gerke Steenstra; broer van Jan Hendriks
Godschalk;
Gorter,  Klaas Gerbens geb. 1791, tr. Dokkum 10.04.1814 Janneke Annes
van der Werff; 
Gorter, Jan Jacobs wonende op Ameland
Graaf, Tjeerd Gelts de, geb. Ternaard 25.11.1790 z.v. Gelt Klazes de Graaf
en Grietje Tjeerds;
Grijpstra,  Wytze  Thijssen  boerenknecht  geb.  Damwoude  05.12.1790
wonende te Lichtaard, z.v. Thijs Wytzes Grijpstra en Akke Sytzes; 
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Groot,  Johannes  Piers  de  geb.1791  wonende  te  Rinsumageest,  z.v.  Pier
Johannes de Groot en mogelijk Haebeltje Pieters;
Groot,  Willem Pieters  de,  geb.  Munster 11.01.1788 wonende te  Kollum,
z.v. Pieter de Groot en Grijtje Willems; 
Haayma,  Jacob  Jilles  geb.  Holwerd  03.05.1790,  z.v.  Jilles  Haayma  en
Ytske Klazes;   
Haakma, Sikke Harmanus geb. 1793 wonende te Dokkum; z.v. Harmanus
Haakma horlogemaker en Trijntje Fontein;
Haalsma,  Hendrik  Gerrits  geb.  Wouterswoude  11  1790  z.v.  Gerrit
Hendriks Haalsma en Antje Klazes;
Haan, Jan Pieters de, geb. Veenwouden 24.04.1788 wonende aldaar, z.v.
Pieter Hattums - overleden Aafke Tjeerds;
Haarsma,  Jan  Jans  bediende,  geb  1793  wonende  te  Dokkum,  z.v.  Jan
Alberts Haarsma en Maria Rutgersman; 
Haas,  Cornelis  Jacobs  de,  geb.  Wanswerd  01.04.1788  wonende  te
Oostrum, z.v. Jacob Cornelis de Haas en Aafje Doedes;
Halbesma,  Johannes  Halbes,  geb.  1793 wonende  te  Rinsumageest,  z.v.
Halbe Johannes Halbesma en Anna Johannes Folkertsma; 
Hansma, Anne Jacobs, geb Dokkum 28.01.1788 wonende te Dokkum, z.v.
Jacob Hansma en Dieuke Annes;
Heeringa,  Eelke Jacobs geb. 1793 wonende te Oosternijkerk,  z.v.  Jacob
Eelkes Heeringa en Johanna Gerrits;
Heeringa, Lieuwe Gerrits geb. Holwerd 17.07.1791 z.v. Gerrit Heeringa en
Tetje Jans Pompstra; 
Helfrich,  Jan  Frederiks,  schoenmaker,  geb.  Leeuwarden  29.04.1792
wonende te Dokkum, z.v. Fredrick Jacobs Helfrich, wonende te Bolsward
en Swopke Dirks Klaaskamp
Helm,  Fedde Brants van der,  dagloner geb. Anjum 15.09.1784 wonende
aldaar, z.v. Brand Feddes, overleden en Trijntje Jans;
Heloma,  Klaas  kleermaker  geb.  Kollum  10.09.1785  z.v.  Klaas  Sjoukes
Nauta en Rikje Wibes Kijlstra; 
Hermans,  André  geb.  Groningen  01.01.1770  wonende  te  Kollum,  z.v.
Henry en Jantje Tuinemans;
Heslinga,  Jacob heelmeester  geb.  Dokkum 03.09.1777  wonende aldaar,
z.v. Jacob Heslinga en Jetske Pieters;
Hiemstra,  Feike  Sytzes  geb.  Driesum  26.02.1793  z.v.  Sytze  Bienzes
Hiemstra en Tettje Feikes;
Hoefhamer,  Melis  Pieters  grofsmidsknecht  geb.  1790  of  28.02.1791;
gehuwd, wonende te Anjum, z.v. Pieter Klases Hoefhamer en Sieuke NN;
Hoekstra,  Egbert  Renses  Munnekezijl  geb.  21.02.1789  wonende  te
Burum, z.v. Rense Egberts Hoekstra en Hinke Feikes;
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Hoekstra,  Roelof  Cornelis  geb.  Munnekezijl  29.03.  1792  z.v.  Cornelis
Klazes Hoekstra en Engeltje Roelofs Rosema;
Hoeneveld, Berend wonende te Dokkum; ook genaamd Hannefeld;
Hofker,  Gerrit  Douwes  geb.  Wartena  1788,  wonende  op  Ameland,  z.v.
Douwe Andries en Minke Gerrits;
Hofman, Eelke Jans geb. Janum 10 1791, z.v. Jan Abeles Hofman en Pietje
Eelkes; 
Holwerda,  Jacob  Klazes  geb.  Brantgum  16.02.1792  z.v.  Klaas  Wiebes
Holwerda en Amarinske Jacobs;
Holwerda, Pieter Jans arbeider geb. Holwerd 15.10.1787 wonende aldaar,
z.v. Jan Hendriks, overleden en Antje Yedes; 
Holwerda, Thomas Jelles geb. Engwierum 21 9 1788 wonende aldaar, z.v.
Jelle Wytzes Holwerda en Aaltje Taekes;
Holwerda, Willem Baukes geb. Ee 31.01.1793 z.v. Bauke Sytzes Holwerda
en Aagtje Willems; 
Hoogstra, Johannes Baukes geb. Niawier 11.06.1790 z.v. Bauke Douwes
Hoogstra en Tijtje Johannes;
Horn, Lubbert Jans van der, geb. Burum 14.08.1793 wonende aldaaar, z.v.
Jan Lubberts van der Horn en Sjoukjen Cornelis;
Iedema,  Harke  Pieters  geb.  Engwierum  07.03.1787  z.v.  Pieter  Pieters
Iedema en Elisabeth Harkes;
IJsel Frederik, geb. Dokkum 03.04.1789 wonende aldaar, z.v. Jan IJsel en
Elisabeth Beer;
Ytsma,  Jacob  Jans  mandemakersknecht  geb.  Dokkum  06.06.1790
wonende aldaar, z.v. Jan Jacobs Ytsma, overleden en Aldertje Alderts;
Yttema,  Julius  Dominicus  Albertus,  geb.  Kollum  03.07.1788  wonende
aldaar, z.v. Albertus Abraham Ittema en Katarina Bakkerus; 
Jager, Dirk Johannes (de), boer geb. Driesum 01.1789 wonende te Twijzel,
z.v. Johannes Dirks (de) Jager en Martje Marks, overleden,
Jager,  Mark  Johannes  (de)  Driesum  05.05.1790  wonende  aldaar,  z.v.
Johannes Dirks (de) Jager en Martje Marks, overleden; 
Jans, Gerbrand Jans wonende te Nes (Ameland);
Jansma,  Johannes  Sydzes  geb.  Dantumawoude  08.05.1791  wonende
aldaar, z.v. Syds Jelles Jansma en Tieke Klazes;
Jansma, Meindert Douwes geb. 1790; loteling kanton Holwerd;
Jas,  Lieuwe Gerrits van der, geb. Holwerd 26.01.1792 z.v. Jouke Jaspers
van der Jas en Geertje Hendriks;
Jeltema,  Tjipke  Minzes  geb.  Jouwswier  30.01.1790  wonende  te  Ee,
z.v.Menze Hanzes  Jeltema en Tjitske Jacobs;
Jetzes, Gosse Jetzes geb. Nes (Ameland) 1789;
Jong, Arend Ruurds de, wolkammersknecht geb. Hardegarijp 16.01.1790 
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wonende  te  Dokkum,  z.v.  Ruurd  de  Jong  en  Lummichje  Arents
Steenbergen;
Jong, Eilardus Jans de, wonende te Dokkum
Jong,  Jouke  Johannes  de,  geb.  1793  wonende  te  Murmerwoude;  z.v.
Johannes Jelles de Jong en Trijntje Sytzes;
Jong, Klaas Sybrens de, geb. 1792 wonende te Holwerd, z.v. Sybren Klazes
de Jong en Hiske Rinses;
Jurgensma,  Johannes  Everts  dagloner  geb.  Dokkum  20.06.1788
wonende  te  Jelsum,  z.v.  Evert  Lourens,  overleden  en  Akke  Johannes
Beekmans; 
Kablouw,  Klaas Pieters geb. 1790 wonende te Nes(Ameland), z.v. Pieter
Aukes en Antje Klases
Kamminga,  Hylke Dirks  wolkammer geb.  Dokkum 13.01.1785 z.v.  Dirk
Dirks en Jantje Dirks;
Kamstra, Wybrand R. geb. Hantum wonende te Nes (W.D.);
Kat,  Jan  Gerrits  geb.  Ameland  1790,  z.v.  Gerrit  Jans  Kat  en  Sytske
Johannes; 
Katkamp, Evert Alles geb. Dokkum 04.01.1785 wonende aldaar, z.v. Alle
Harmens Katkamp en Antje Everts Bos; ook met familienaam Bos;
Katsma,  Berend Jans dagloner geb.  Burum 07.11.1788 wonende aldaar,
z.v. Jan Jans Katsma en Geeske Berends;
Cousijn, Klaas Jans, mr. hoedenmaker geb. 1790 wonende te Dokkum;
Keegstra, Klaas Rinzes geb. Burum 30.04.1792 wonende aldaar, z.v. Rinze
Hessels Keegstra en Pytje Cornelis;
Kerkstra,  Willem  Tjeerds  boer  geb.  Engwierum  13.03.1792  wonende
aldaar, z.v. Tjeerd Appelonus, overleden en Rinske Willems;
Kijlstra, Freerk Jurks geb. Kollum 29.07.1791 wonende aldaar, z.v. Jurk
Gerrits en Aaltje Freerks; 
Keimpes, Jacob Klases geb. Ameland 1792, z.v. Klaas Sipkes Keimpes en
Trientje Jacobs;
Keyser, Marinus geb. 1792 wonende op Ameland
Kiestra,  Else  Jans geb.  Kollum 17.10.1788 wonende te Burum,  z.v.  Jan
Elzes Kiestra en Aaltje Johannes;
Kiestra, Johannes Jans geb. Kollum 23.02.1792 wonende te Burum; 1812
z.v. Jan Elzes Kiestra en Aaltje Johannes; 
Klaver,  Freerk  Minnes  geb.  1791  wonende  te  Sybrandahuis,  z.v.  Minne
Freerks Klaver;
Kleistra,  Siemon Jans  dagloner  geb.  Anjum 1788 gehuwd  met  Taetske
Ebeles, wonende te Driesum, z.v. Jan Pieters, overleden en Aaltie Siemons; 
Kloosterman,  Steven  Rinzes  geb.  Bornwird  1788,  z.v.  Rinse  Gelts  en
Trientje Willems
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Kloostra,  Klaas  Simons,  boerenknecht  geb.  07.05.1791  wonende  te
Oosternijkerk; z.v. Siemen Klazes Kloostra en Sibbeltje Eeltjes; 
Knijff, Godschalk Horatius van, geb. 24.10.1793 wonende te Driesum, z.v.
Johannes van Knijff en Anna Clara van Poutsma;
Kollumer,  Jurjen Kornelis  geb.  Ameland 1792, z.v.  Kornelis  Jurjens  en
Anke Klazes
Kooy, Jacob Jansen geb.en wonende op Ameland
Kooistra,  Ale Boeles  kooikersknecht/boerenarbeider  geb.  Ee 27.05.1791
wonende aldaar, z.v. Boele Tiemens, overleden en Maayke Renzes;
Kooistra,  Pieter Eetzes boerenknecht wonende te Engwierum, z.v. Eetze
Gerrits Kooistra en Maaike Pieters;
Kooistra, Renze Boeles geb. Bornwird 11.08.1783 wonende te Anjum, z.v.
Boele Tiemens, overleden en Maaike Renzes;
Kooistra, Schelte Abes dagloner geb. Nes (Westd.) 20.12.1786  wonende
aldaar, z.v. Abe Fokkes, overleden en Antje Jans; 
Kooistra,  Symen  Tymens  geb.  1788  wonende  te  Driesum,  z.v.  Tymen
Symens Kooistra en Lysbert Symens;
Koop, Rudmer Wiebes geb. Driesum 10.03.1793 wonende te Westergeest,
z.v. Wiebe Rudmers Koop en Tjitske Tjeerds;
Kootstra,  Auke  Martens  geb.  1792  wonende  te  Kollumerzwaag,  z.v.
Marten Jentes Kootstra en Antje Wytzes;
Kootstra,  Gosse  Klazes  schoenmaker  geb.  Anjum 28.09.1788  wonende
aldaar, z.v. Klaas Geerts Kootstra en Aurelia Gosses;
Kroon,  Andries  Andries  geb.  Ameland;  verblijfplaats  onbekend,  z.v.
Andries Andries en  Neeltje Jacobs, beiden overleden; 
Kuiper,  Pieter  Tijssen  geb.  Schiermonnikoog  1792  z.v.  Thijs  Wybes  en
Tietje Tomas;
Kuipers, Douwe Tjerks geb. 1789 wonende te Ternaard, z.v. Tjerk Jacobs
Kuipers en Rinske Douwes;
Kuipers,  Ette  Tjerks  geb.  1792 wonende te Ternaard,  z.v.  Tjerk  Jacobs
Kuipers en Rinske Douwens;
Kuipers, Ids Hettes geb. 1791; loteling kanton Holwerd;
Kuipers, Jan Atzes geb. 1793 wonende te Hollum op Ameland; z.v. Atze
Jans Kuipers en Martje Riemers; 
Laag, Andries Drewis van der, geb. op Ameland 1790, z.v. Drewis Keimpes
van der Laag en  Neenke Andries;
Laan,  Femme Johannes  van  der,  dagloner  geb.  Westergeest  09.12.1791
wonende te Oudwoude, z.v. Johannes Femmes en Aafke Hermanus, beiden
overleden;
(wordt vervolgd)
1. (zie De Sneuper 72, bl. 120 voor de inleiding)
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BESCHRIJVING VAN DE FOTO’S

Foto1/2: Burgemeester Jonker + monument op de Markt
ALBERT JONKER, burgemeester van Dokkum (1910-1946).
Op 15 Oktober j.l. was het 58 jaar geleden dat Albert Jonker, burgemeester
van Dokkum, 1910-1946 (zie foto) na een hartaanval in het Diaconessen-
ziekenhuis te Leeuwarden is overleden.
" De man, die de Bonifatiusstad levensruimte bezorgde ". 
Het is daarom dat wij aan deze markante persoon aandacht willen geven in
ons blad.
Burgemeester  Jonker  werd  geboren  in  1878  te  Appingedam.  Na  zijn
opleiding  en  de  benoeming  als  gemeentesecretaris  in  Oud-Watergraafs-
meer en Tienhoven werd hij bij Kon. Besluit op 14 April 1910 benoemd tot
burgemeester  van  Dokkum.  Hij,  gehuwd  met  Trijntje  van  der  Veen,
woonde in een statig herenhuis aan de Vleesmarkt.
In  1912 besloot  hij  dat  de  "kinderkopjes"-bestrating  vervangen  moesten
worden door klinkers. Dit mede door het steeds drukker wordende verkeer
en er een minder  glad en vlakkere bestrating nodig was. Ook het  steeds
weer  terugkerende  onkruid  tussen  de  "kinderkopjes"  was  een  bron  van
ergernis. In 1922 was burgemeester Jonker de drijvende kracht dat er een
gemeentelijk electriciteitsbedrijf opgericht werd. Het college en met name
burgemeester Jonker heeft hiervoor erg veel werk verzet. Zijn zicht op een
duurzame infrastructuur  was  erg  vooruitstrevend.  Na een elctriciteitsnet
werd in 1934 onder zijn leiding een begin gemaakt met de aanleg van de
waterleiding.  Daarvoor  was  men  aangewezen  op  regenwatersbakken,
putten en pompen. 
Zijn grootste verdienste was wel het inzicht van de noodzaak en realisering
van een annexatie  van het  Dokkumergebied.  Hij  zag het  inwonertal  van
Dokkum steeds achteruitgaan, omdat er in de binnenstad zo goed als geen
nieuwbouw  mogelijkheden  meer  waren.  Hij  vond  dat  de  stad  uit  het
keurslijf van grachten moest. Een annexatie kon uitkomst brengen. 
Dit  begon  al  in  1913  toen  er  een  langdurige  briefwisseling  was  met  de
naburige  gemeenten.  Natuurlijk  waren  deze  er  op  tegen.  Burgemeester
Jonker zette door en in 1924 werd het een feit, zodat vanaf 1 januari 1925
Dokkum zich weer kon uitbreiden naar wat men nu de buitenwijken van de
stad noemt. Daar tegenover kwam ook de verkeerstoevoer te staan, zodat
ook de Rondweg  -  met  tegenzin  van  de middenstand  -  tot  stand kwam
dankzij deze man.
Op 11 mei 1935 vierde Dokkum zijn zilveren ambtsjubileum en als dank  
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van de bevolking werd een monumentale lantaarn geschonken en op het
Marktplein geplaatst, in de volksmond later de z.g. burgemeesterspaal (zie
foto). Nu na diverse  reorganisaties  van het  marktplein is  het monument
daar verdwenen, het paste ook niet meer in het hedendaagse beeld. Helaas
vond slechts een gedeelte - met de herdenkingsplaat  - een andere plaats
binnen  de stadswallen.  Bij  de Hanspoort  tegenover  Kooistra's  Meubelen
staat het restant. Velen zullen er ongemerkt aan voorbijlopen. (ES)
 
Foto 3: Tabe Beintema en Pytsje Kampstra, 1939.
Deze foto is genomen in het voorjaar van 1939, ter gelegenheid van het 65
jarig huwelijksfeest  van Tabe Beintema en Pietje Kampstra te Brantgum.
(1874-1939.) Dat was in die tijd een weinig voorkomende gebeurtenis.
Beiden  waren  geboren  in  het  voorjaar  van  1851.  Zij  op  28  februari  te
Ternaard en hij op 3 maart te Foudgum. Hoewel; zijn officiële geboorte-
datum was 4 maart. Hoe dat kon? Wel, vader Gerlof was die dag te Hantum
in de herberg van Watse Kampstra blijven steken en hij was vergeten waar
zijn plicht hem eigenlijk toe drong. Zijn oudste dochter heeft daarom de
volgende dag de aangifte moeten doen en dat was 4 maart.
Zelfs het Holwerder muziekkorps is er die dag aan te pas gekomen en heeft
ter ere van dit opmerkelijke jubileum hen een obade gebracht.
Ze zijn beiden in 1941 gestorven, 90 jaren oud; zij op 24 maart en hij op 14
augustus. Opmerkelijk is dat in “De Sneuper” no 63 van December 2003
haar  vader  stond  afgebeeld.  Pietje  was  de  enige  dochter  uit  dat  eerste
huwelijk.
Wanneer  vader  Gerrit  rond 1900 voor zijn  zondagse warme maaltijd  op
bezoek  kwam te  Brantgum,  moest  er  een dikkop drank op tafel  komen,
want Gerrit lustte graag een borreltje. Zijn schoonzoon Tabe was dan de
hele zondag in een lollige bui, tot ergernis van Pietje, want zoiets paste niet,
vooral op zondag niet! (J.S.)

Foto 4: Dr. Nicolaas Westendorp Boerma
Zie artikel D. Jansen op bl 194 van dit nummer

Foto 5: Muur in Popta Zate, Hantumhuizen
Ten oosten van de kom van Hantumhuizen ligt de boerderij Popta. Al in
1617  wordt  in  de  weesboeken  gesproken  over  't  stins  ende  die  vordere
huysinge te Popta staende. In het laatst van de 17e eeuw komt de boerderij
in het bezit van de bekende dr. Henricus Popta te Marssum. Zoals aan de
zandlopers  op  de  schuurdeuren  te  zien  is  de  Poptastichting  thans  de
eigenares  van de boerderij.  In  1965 werd op verzoek  van de toenmalige
huurder  de  familie  Koopmans  het  woongedeelte  aan  de  eisen  des  tijds  
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aangepast. De Voogden van de Stichting gaven toestemming, architecten-
bureau Grunstra uit Bolsward maakte een plan en Bouwbedrijf de Haan uit
Dokkum kon aan de slag. Eén van de eerste zaken die aangepakt werd was
het  slopen  van  de kastenwand  met  de  weggetimmerde  bedsteden.  Deze
wand  stond  tegen  de  scheidingsmuur  tussen  het  woongedeelte  en  de
schuur. Eén van de timmermannen ging aan de slag met de kastenwand.
De vermoede bedsteden bleken niet aanwezig maar in plaats daarvan stond
er een oude muur van ongeveer 4,5 m1  hoog en 6 m1 breed bestaande uit
kloostermoppen van 32x16x8 cm. Grote stenen, oude kalkspecie dus dat
muurtje was gauw verleden tijd, althans dat was de bedoeling. Maar aan
het eind van de dag had de timmerman het zweet op de rug, blaren in de
handen, een slecht humeur en ook nog een onwillige muur. De architect
werd  gewaarschuwd,  die  waarschuwde  G.  Elzinga  die  aan  het  Fries
Museum  verbonden  was  en  die  schakelde  het  Biologisch  Archeologisch
Instituut uit Groningen in. Het bleek om een 14e of 15e eeuwse muur te gaan
die deel zou hebben uitgemaakt van de hier eerder genoemde stins.  Later
werd  zelfs  gesproken  van een  13e eeuwse  muur.  Vanaf  links  op  de foto
tussen  de  eerste  en  tweede  tijdelijke  ondersteuning  is  een  licht  en/of
schietsleuf te zien,  breed aan de binnenkant en smal aan de buitenkant.
Tussen  de  derde  en  vierde  ondersteuning  zat  nog  een  gedeeltelijke
doorgang met sluitbalk die wel gedocumenteerd en gefotografeerd is maar
dusdanig van kwaliteit dat hij gesloopt moest worden en niet op deze foto is
te zien. Oorspronkelijk was de muur 105 cm dik geweest  maar bij  latere
verbouwingen was er een 25 cm afgekloofd. De voogden van de Stichting
verleenden  bij  het  onderzoek  alle  medewerking  en  in  overleg  met  de
diverse partijen werd besloten om grondonderzoek rond en in het voorhuis
te  doen.  Bij  de  opgravingen  onder  het  woongedeelte  en  in  de  tuin
uitgevoerd  door  studenten  uit  Groningen  werden  sporen  van  de
oorspronkelijke  stinsfundering  gevonden.  Bodemvondsten  werden
opgeslagen in een houten keet die daarvoor in de tuin was opgesteld. Wat
kapot aardewerk en veel beenderen van rundvee en paarden, eigenlijk niets
dat  historische  waarde  heeft.  Het  resultaat  van  het  graafwerk  is  dat
gedeeltelijk de oude plattegrond van de oorspronkelijke stins bekend is, en
de muur?, die zit nog altijd verstopt in de Popta Pleats van Hantumhuizen.
(PdH)

Foto 6: Foeke Sjoerdsstrjitte te Oosternijkerk
Deze foto uit ongeveer 1935 laat de gedempte gracht rondom de NH-pas-
torie zien (zie ook foto 8 van mrt 2004).  Toen deze gracht in 1919 werd
dichtgegooid was er een plan om de nieuwe straat, voorheen het Lijkpad
genoemd  omdat  de  begrafenisstoet  hiervan  gebruik  maakte,  van  straat-
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stenen te voorzien. Dit plan werd echter pas in 1955 uitgevoerd. Al die tijd
bestond het “wegdek” uit een kleilaag! De kinderen van de buurt maalden
daar niet om want de straat was daardoor erg geschikt om te knikkeren,
kuiltjes genoeg.
Het  gebouwtje  links  achter  de  heg  is  het  in  1910  gebouwde  hervormd
verenigingsgebouw, voorheen koetshuis  van de predikant.  Dit  gebouwtje
bereikte men via een oprit tussen twee heggen door: een prachtig “vrij”-
plekje voor de Nijkerker jeugd.
Rechts is  een stukje  te zien van het  ”schoolplein”  van de voormalige,  in
1932  gesloten,  openbare  school.  Tot  de  verbouw  in  1939,  toen  er  een
woonhuis  van  werd  gemaakt,  wezen  de  hoge  ramen  nog  op  de  eerdere
functie van het gebouw.
In het eerste huis, achter het hek en de bomen, is zeker 240 jaar lang een
bakkerij gevestigd geweest. In 1740 kneedde Jacob Dirks er het deeg en in
1979 doofde Hedzer Wiersma er de oven. Een aantal families heeft er de
achternaam “Bakker” aan te danken. De firma Faber had er nadien nog een
winkel, terwijl de huidige bewoner Geert Cuperus er fietsen onder handen
neemt.
De  Foeke  Sjoerdsstrjitte  is  trouwens  rond  1935  met  recht  een  echte
winkelstraat te noemen, gezien onderstaand rijtje huizen vanaf rechts:
1. Tjeerd Tilkema, verfwinkel (voormalige openbare school)
3. Siemen Boersma, bakker
5. Jan Tilkema, kruidenierswaren, later o.a. aardappelen 
7. Dirk Cornelis Wouda, winkelwaren
9. Yme Veenstra, kleermaker (en zijn weduwe “kleanmakkers Duodsje”)
11. Sake Postma, schoenmaker
13. Anna Rijpstra (Anne Pipertsje), kruidenierswaren
13a. Ype Heeringa, olieventer (huis nu verdwenen)
13b. Pieter Terpstra, kruidenierswaren (huis nu verdwenen)
Als men bedenkt  dat rond 1880 in de nummers  5, 7 en 11 herbergen of
“stille kroegjes” gevestigd waren en dat er rond 1850 meerdere schippers
woonden,  kan met  recht  worden gezegd dat  “Het Lijkpad”  een bedrijvig
buurtje is geweest.(RT)

Foto 7: Doopsgezinde kerk te Zwaagwesteinde
Zie artikel J. Roosma op bl 201 van dit nummer

Foto 8: Kweekschoolleraren in 1932
Het personeel van de Chr. Kweekschool in Dokkum rond 1932. Van links
naar rechts: P. van Tuinen, T. Liezenberg, H. Zaadnoordijk, P. Strikwerda,
S. Camping, K. de Vries, I. Oudeman, D. Humalda. (zie ook artikel van L.
Meerema op bl. 196 van dit nummer)
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Skiednis tichteby
WIERUM, IN ÂLD DOARP OAN SEE

Foppe Duinstra (

De Frânske tiid 2
Goasse Sipkes trout
Us  seefisker  Goasse  Sipkes  van  der  Berg  hat  faaks  heech  mei  yn  de
Wierumer "patriotteclub" sitten want as hy op 2 July 1812, yn de âldens fan
29 jier, trout mei Sjoke Jetzes Sikkema, 29 jier, hat hy syn freonen útnoege
om by syn houlik tsjûge te wêzen. Dizze freonen sette de hân ûnder syn
trouakte.  It  binne Hartman Durks Hartman, 30 jier,  lânbouwer fan Nes,
(op de Stallinga-pleats. Hy is in broer fan Knilles Durks fan de Wierumer
"âld-pleats" - Iniapleats) en Hartman Melis Wynia, 27 jier, ek lânbouwer
fan Nes, (pleats wer't Keanske Brunia wenne) - neven fan inoar.  De tredde
freon is Thomas Fockes Fockens, 44 jier, hy is ôfkomstich fan 'e Geast en
wennet  no  op  it  Skoar.  Hy is  troud mei  de  widdo fan  Wybren  Tsjipkes
Pautsma en is no boer  op de Pautsma-pleats, wêr't  hy earder boerefeint
wie.  Syn broer Hidde, 46, trout yn 1817 mei de dochter,  Hiske Wybrens
Pautsma, 31 jier (op dit plak, wêr't in nije stjelp boud waard, hawwe myn
heit  en pake  wenne  en letter  Johannes  Dykma).  De  lêste  freon is  Auke
Melis Wynia, 36 jier, lânbouwer ûnder Hantumhuzen. Hy kin setboer west
hawwe op it nije spul fan syn omke Boate Wynia. Boate Wynia is al wei en
dochter Aukje, 20 jier, is noch net troud. 
In broer fan Hartman Melis Wynia, Klaas Melis Wynia, 30 jier, sil it pear
troud hawwe want hy wurdt tidens de Frânske tiid "maire" fan it canton
Nes. 
De frou fan Goasse Sipkes van der Berg, Sjoke Jetses Sikkema, hat in broer
yn Wierum wenjen dy't seefisker is: Tseard Jetses. In dochter fan Tseard
Jetses, Leentsje, is yn 1835 doe't sy 20 jier wie, troud mei Hoite Atses Prins,
dy't omkaam yn 1893 mei de Nooitgedacht, 80 jier. 

De maires
De Frânsen, dy't ynhelle binne as freonen, litte ek yn de Dongeradielen al
gau merke dat de Friezen nei harren pipen dûnsje moatte. It heart allegear
wol moai: "Bataafske Republyk", mar de frijheid dy't de Bataven hienen yn
âlde  tiden,  dêr  is  gjin  sprake  fan.  It  bestjoerlike,  wêr't  de  Patriotten  sa
graach  feroaring  yn  sjogge,  wurdt  noch  minder  as  ûnder  de  Prins  fan
Oranje. Fansels, hiel wat grutte boeren binne "maire" wurden.
Yn Ie is dat J. N. Talma, in boer mei gâns eigen lân. De Kollumer maire,  
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Boate Eskes,  is  de rykste boer fan Fryslân. Yn Ternaard is Willem Idses
Idsardi maire. Yn Nes, Klaas Melis' Wynia. Syn broer Anne Wynia is maire
yn  Blije,  wêr't  hy  in  pleats  hat  op  Farebuorren.  Yn  Holwert  is  it  B.  D.
Bokma. De maires hawwe lang net de selsstannigens fan de grytmannen
fan foarhinne. Sy binne mear boadskiprinners foar de Frânske bazen yn
Ljouwert, dy't harren bazen fierderop wer folgje moatte. Yn de fjouwer jier,
fan 1806-1810, as Loadewyk, de broer fan Napoleon, kening is fan ús lân,
giet it noch. Hy komt op foar it lân. Mar dêrnei wurdt it hurd minder as
Nederlân in diel fan Frankryk wurdt. Ek jonge bazen út de Dongeradielen
moatte  tenei  yn  tsjinst  yn  it  leger  fan  Napoleon.  Wa't  in  remplasant
(ferfanger) betelje kin, is bûten skot. 

Bauke Douwes Hoogstra
Yn de Hocht lei yn de Frânske tiid in pleats wêr't dizze boer buorke. Hy
neamde him yn 1811 nei de Hocht, wat yn it Hollânsk "Hoogstra" waard.
Dêr giet it ferhaal, dat Bouke Douwes Hochstra wol in remplasant betelje
koe, mar bearde dat der gjinien te finen wie omdat it him begrutte om it
jild.  Doe  moast  syn  ienichste  soan  Douwe yn it  leger  fan  Napoleon  nei
Ruslân. Hy kaam net werom. Bouke Douwes is as widner yn 1817 stoarn, 61
jier. Hy wie in soan fan Douwe Folkerts en Antje Baukes, "landbouwers te
Niawier." 
Hy leit mei syn frou, Tytsje Johannes, yn de Wierumer tsjerke begroeven,
wêr't ek harren grêfstien noch lizze moat. Minsken dy't it betelje koenen,
waarden wol  mear yn de tsjerke begroeven,  yn pleats  fan op it  hôf.  Syn
neiste buorlju, Knillis Durks Hartman, 26 jier, fan de Iniapleats (âld-pleats)
en  Hartman Jorrits  Hartman,  32  jier,  fan de  pleats  wêr't  de  âlde  griff.
pastorij fan oerbleau, jouwe dit ferstjerren oan yn Ternaard, wêr't nei de
Frânske  tiid  it  gemeentehûs  fan  Westdongeradiel  is.  De  neven  (en  ek
sweagers)  Hartman  dogge  hjirmei  buorreplicht.  Dizze  buorreplicht  hat
noch lang yn Wierum fan gewoante west.

It slûkjen
Der komme Frânske soldaten - keizerlijke douaniers - yn de fiskersdoarpen
"geposteerd" lâns de Fryske kust om ta te sjen, dat der net smokkele (slûke)
wurdt mei de Ingelske skippen. Dit slûkjen is in moaie byfertsjinste foar de
Wierumer fiskers. Mar as de douaniers de skippen trochsykje moatte, is de
aardichheid der ôf. - Napoleon hat, as foarm fan oarlochfieren, elke handel
mei Ingelân ferbean - Yn Wierum binne douaniers "geposteerd" yn it hûs
noardelik  fan  it  dykshûs,  wêr't  Ealse  Visser  wenne  en  Pieter  Smit,  de
timmerman. Ek binne der douaniers ynkertiere by de Wierumer boargerij,
as guon dêr romte foar hawwe.
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Fansels  binne  de  patriotten  troch  de  Frânske  twang  dan  al  aardich
bydraaid. De maires fiele harren net noflik ûnder al dizze, ek foar harren,
ûnsympatike maatregels. Dêrby komt dat se net witte hoe't se finansjeel de
toutsjes  oaninoar  knope  moatte  om't  der  sa  krap  begrutte  wurdt.  Dan
moatte se de dûmny's noch oanskriuwe, dat  se foaral de oerwinning fan
Napoleon betinke moatte mei it sjongen fan "Te Deum". Nee, de aardich-
heid is der ôf. De maire fan Ie stjoert sels de Frânske brieven werom en
skriuwt: "stjoer my gjin Frânske brieven wer, want wy binne hjir ferlegen
mei dat Frânsk, der binne gjin fertalers." Dat is fansels lary want hy wennet
yn Dokkum, wêr't genôch "fertalers" wenje. It folk hinget de Frânske taal ek
de kiel út. As sy de krante iepen slagge, is it suver in Frânske les. Oan de
iene kant stiet it nijs yn it Frânsk, oan de oare kant yn it Hollânsk. Sa lit
Napoleon witte dat Fryslân in stikje Frankryk is.

Freerk Jacobs
De Wierumers jouwe harren net del ûnder de Frânske rigels. Fan Freerk
Jacobs Kamma, 21 jier, is bekend dat hy op in jûntyd neisitten wurdt op 'e
buorren troch de douaniers, yn ferbân mei it  slûkjen. Hy rekket  se kwyt
troch oer de seedyk op klompen it waad op te rinnen. - it is êbe en hy wit
krekt wêr't hy rinne moat. Dan doarre de Frânsmannen net fierder en litte
se him rinne. 

Freerk Jacobs Kamma is yn 1815 troud mei Cristje Ulriks de Jong, suster
fan de Wierumer timmerman en dyksopsichter Remmeren Ulriks de Jong,
*1797. Crisje = Christina. It is in Skandinavyske namme lykas Christiaan en
Ulrik. Foarnammen dy't lang yn Wierum bleaun binne. Freerk en Cristje
krigen sân bern, wêrfan twa jong stoarn binne. Freerk Jacobs is de heit fan
"Grutte Krist", ien fan de foarmannen, dy't meidogge oan de Doleânsje yn
Wierum, 25 july 1887.
De beide soannen fan "grutte Krist", Freerk, 39 jier en Ulrich, 36 jier, binne
omkaam by de ramp yn 1893, mei it skip "De Jonge Christ". In pakesizzer
fan Freerk, Freerk Christiaans Kamma, is yn de 20steieu sindeling ûnder de
Papoea's. Hy leit dêr grutte ôfstânnen ôf mei syn skip "De Jonge Christ". 
Hy leit op it hôf yn Wierum begroeven en ek syn soan. 
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ER ROLLEN TWEE GULDENS UIT DE BRIEF.

Hotse Wiersma (

In het juninummer (2003) van De Sneuper (nummer 67) doen een paar
rechercheurs  verslag  van  hun  speurtocht  naar  ene  Pieter  Tamsma.
Aanleiding is een brief die al jaren in het bezit is van Willem Sijtsma uit
Lioessens. Deze brief  is in 1843 geschreven door ene Pieter Tamsma. De
puzzelstukjes naar de “wortels” van Pieter passen niet een standaardpuzzel.
Niet alleen de moeder en vader worden gevonden, maar ook de relaties met
andere familieleden worden ontrafeld.
Ook de speurtocht naar de achtereenvolgende “bewaarders” van de brief
(de zwerftocht van de brief na 1844) is succesvol.

De zwerftocht  van de brief  van november 1843 tot  maart  1844 is  in het
onderzoek niet nagegaan.
Op verzoek van Reinder Tolsma doe ik een poging om enkele aspecten van
de postale verwerking en de reis van de brief toe te lichten. Daarvoor heb ik
van hem een kopie van de vouwbrief  gekregen. Daarop kan ik de adres-
gegevens, postale notities en portmerken herkennen.

De afzender:
Pieter Tamsma gaat in juni 1843 als korporaal met de Louisa Maria vanuit
het Nieuwe Diep (de marine bij Den Helder) naar Oost-Indië of zoals hij
zelf  schrijft  “  Oost  stienje”.  Na 110  dagen  zeilen  komt  onze  Pieter  op  1
oktober  1843 aan wal.  Op 17 oktober 1843 is  er al  een brief  voor Pieter
vanuit Friesland in Weltevreden aangekomen.

Op 8 november 1843 schrijft Pieter Tamsma een brief vanuit Weltevreden.
De  inhoud  van  de  brief  is  in  het  juninummer  opgenomen.  De  plaats
Weltevreden  ligt  op  Java  iets  ten  zuiden  van  Batavia  (Pieter  schrijft
“Betaveja”), dat is de huidige stad Djakarta.

Als Pieter klaar is met het schrijven van de brief, vouwt hij de zijkanten
naar binnen. Hij vouwt het schrijfpapier dubbel en sluit de vouwbrief aan
de  achterkant  met  een  ouwel.  Een  envelop  werd  in  die  tijd  nauwelijks
gebruikt. 
Onze Friese soldaat schrijft de adressering op de voorkant: 
“ Aan  Gerrit  Jans  van  der  Kooy,  te  Morra,  Prov.  Vriesland”.  Dat  is
voldoende. Hij  betaalt  niets.  Rond 1850 worden ook in Nederland meer
dan 90 % van de brieven ongefrankeerd verstuurd. De ontvanger betaalt.
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De eerste etappe (Weltevreden –Batavia)
Op 9 of  10 november  1843 wordt  de brief  vanuit  Weltevreden naar  het
postkantoor  in  Batavia  gebracht.  Waarschijnlijk  is  de  brief  door  een
(militaire) bode met andere brieven naar Batavia gebracht. 

Het eerste postkantoor (Batavia)
Op de elfde van de elfde in het jaar 1843 (3 dagen na 8 november) wordt de
brief op het postkantoor te Batavia verwerkt. De directeur stempelt met zijn
datumstempel:  BATAVIA  11/11.  Deze  ronde  stempels  moesten  met  rode
stempelinkt op de voorzijde van de brief afgedrukt worden voor vertrek. 
Opvallend is het ovale stempel midden op de brief met een posthoorn en
als tekst: 

ZEEBRIEF ONGEFRANKEE(ERD). Dit stempel is in Batavia gebruikt voor
brieven naar Nederland, meestal met blauwe inkt. Het stempel is 39 x 31
mm.  Gebruik  is  bekend  van  1838  –  1847.  Voor  1844  is  het  stempel
beschadigd, de laatste drie letters ERD zijn weg.

Tot medio 1843 was de route voor briefverkeer van Nederland naar Oost-
Indië en ook andersom alleen mogelijk over zee. Via de Indische Oceaan en
langs Kaap de Goede Hoop werd de Atlantische Oceaan bereikt. Al zeilend
kwam na een aantal maanden Nederland in zicht, waarbij vooral gebruik
werd gemaakt van de haven in Den Helder of de rede voor Texel. Er wordt
niet gebruik gemaakt van speciale postschuiten. Dat is voor deze route niet
haalbaar. De brieven gaan per scheepsgelegenheid mee. Vertrekt een schip
vanuit  Batavia,  dan  let  de  postdirecteur  er  op,  of  brieven  meegestuurd
kunnen  worden naar Nederland.
Vanaf  1843  is  er  een  kortere  en  veel  snellere  postroute.  De  route  gaat
grotendeels over land. Via India en Egypte wordt Marseille bereikt. Door
Frankrijk en België komen brieven aan de Nederlandse grens. Filatelisten
spreken  van  “landmail”.  Aparte  etiketten  en  stempels  zijn  in  gebruik
geweest  om  brieven,  die  deze  verbeterde  verzendingswijze  volgen,  te
merken.
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De brief van Pieter Tamsma gaat Pr: ‘Z Schip (per zeeschip of zeilschip).
Waarschijnlijk heeft de postdirecteur in Batavia dat op de brief geschreven
om aan te geven,  dat  de brief  over  zee werd verstuurd.  Hij  schrijft  ook:
Kapitein.
Dat is gedaan om aan tegeven, dat de kapitein van het schip recht heeft op
een deel  van het  porto.  In  een  rondschrijven  aan  de postdirecteuren  in
Nederland van 1818  is vastgelegd, dat de kapitein recht heeft op 3 stuivers
(na 1827 15 cent) per brief. Deze drie stuivers staan bekend als de “captains
fee”. 
Voor 1830 werd op de brief ook vaak de naam van het schip en de afkorting
D.G.G. geschreven. De afkorting staat voor de spreuk: Dien God Geleide.

De tweede etappe (Batavia – Den Helder)
Maandenlang zeilt de kapitein met zijn schip over verschillende zeeën. De
duur van de reis is wisselend. Veel wind of geen wind is mee bepalend voor
de datum van aankomst in het vaderland.
Waarschijnlijk is de brief omstreeks 18 maart 1844 in de haven van Den
Helder  aangekomen.  Alternatieve  mogelijkheden  zijn  de  havens  van
Hellevoetsluis of Rotterdam. Dat is af te leiden uit het gebruik van ovale
aankomststempels op postkantoren in deze steden in 1844. Op mijn kopie
kan ik geen ovaal aankomststempel (rood?) terugvinden.

Het tweede postkantoor (Den Helder)
De postdirecteur verrekent met de kapitein van het zeeschip de  15 cent,
die hij voor deze brief tussen Batavia en Den Helder heeft verdiend.
Hij  noteert  met  inkt  op  de  voorkant  60  (cent).  Deze  60  cent  is  het
eenheidstarief voor het transport van een brief tot 16 gram vanuit Batavia
tot alle postkantoren in Nederland. Dat tarief  is in 1818 vastgesteld voor
deze zeebrieven.
Maar  de  directeur  is  nog  niet  klaar.  Hij  moet  alle  binnengekomen post
sorteren, bundelen en versturen naar het dichtstbijzijnde postkantoor van
de  geadresseerden.  De  directeur  in  Den  Helder  leest  op  de  brief  de
plaatsnaam Morra. Hij heeft er waarschijnlijk nooit van gehoord en zoekt
in zijn plaatsnamengids. Morra komt er drie keer in voor: een gehucht in de
grietenij  Wymbritseradeel,  een  gehucht  in  de  grietenij  Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde en een dorp in Oost-Dongeradeel.
De directeur doet een gok en stopt de brief bij de bundel voor Sneek. 

De derde etappe (Den Helder)
De brief maakt met de Nederlandse posterijen een relatief korte reis met
postkarren via Amsterdam, Amersfoort, Meppel en Heerenveen tot Irnsum.
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Daar wordt het stapeltje brieven voor Sneek en omgeving afgegeven. Met
een lopende bode gaat de brief van Pieter naar Sneek. Op het laatste traject
in de provincie Friesland lijkt het toch nog mis te gaan.!

Het derde postkantoor (Sneek)
De  directeur  van  het  postkantoor  van  Sneek  J.M.  de  Jonge  herkent  de
naam Morra  op  het  adres.  Hij  denkt  dat  de  brief  goed  is  aangekomen.
Daarom stempelt  hij  op de achterzijde  met een datumstempel  met rode
inkt: SNEEK 18-3 (18 maart). Met dit stempel is duidelijk hoelang de brief
tot nu toe onderweg is geweest. Maar de directeur, of de lopende bode of
schipper naar Morra, doet nog iets: hij schrijft op de achterkant met inkt
65 ct.  De bode wil  ook een stuiver  verdienen voor het  bestellen van de
brief. Deze bode is niet bij de posterijen, maar een particulier.

De vierde etappe (Sneek – Morra)
De bode of schipper wil de brief bezorgen bij Gerrit Jans van der Kooy in
Morra, maar ……… die is daar niet te vinden. Dus …..

De vijfde etappe (Morra – Sneek)
De brief gaat terug naar het postkantoor in Sneek. Het is duidelijk, dat de
brief hier niet thuis hoort. De 65 cent zijn niet te innen. 

Het vierde postkantoor (Sneek)
De directeur van het postkantoor  in Sneek doet nu drie dingen. Hij krast
met inkt door de 65 op de achterzijde.
En hij maakt op de achterzijde gebruik van een bijzonder stempel. Dat is
een  stempel,  dat  in  de  tijd  van  Napoleon,  bij  de  oprichting  van  het
postkantoor in Sneek, is uitgereikt. Dat was op 1 april 1811. Het stempel is
gemaakt in Parijs. Nadat de Hollandse departementen in 1810 bij Frankrijk
waren  ingelijfd,  is  ook  de  postorganisatie  in  1811  bij  de  Franse  post
gevoegd. De provincie Friesland gaat verder als  “Département de la Frise”.
Alle departementen krijgen een administratief nummer, ook de veroverde
gebieden.  Voor Friesland is  dat  nummer 122.  De postdirecteur  in Sneek
kan zijn geld niet binnen krijgen van de geadresseerde en stempelt op de
achterzijde  met  het  stempel  van  1811.  DÉB. 122   SNEEK.  Déb.  is  de
afkorting  van  de  Franse  postale  term  déboursé;  later  wordt  het
Nederlandse woord ‘afgeschreven” gebruikt. 
Bij het vertrek van de Fransen, eind 1813, waren de meeste inwoners van
Nederland  opgelucht  en  blij.  Het  aan  de  Franse  inlijving  verbonden
departementsnummer  122  werd op  het  postkantoor  vaak  uit  de  gewone
stempels  gesneden.  Uit  woede  over  de  Fransen.  Voor  grotere  kantoren  
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kwamen  er  ook  nieuwe  stempels.  Maar  Sneek  is  een  van  de  weinige
postkantoren, dat meer dan 30 jaar na het vertrek van de Fransen nog het
originele Franse stempel gebruikte. 
Als derde handeling noteert de directeur in Sneek onderaan op de voorzijde
van de brief: in Oost Dongeradeel.

Zesde etappe (Sneek – Dokkum)
In  1844  loopt  de  verbinding  vanaf  Sneek  met  een  voetbode  naar
Leeuwarden. Vanaf het postkantoor daar gaat dagelijks een voetbode van
de posterijen naar Dokkum langs de Dokkumer Ee. 

Het zesde postkantoor
Ook het postkantoor van Dokkum is in de Franse tijd opgericht. Ook op 1
april 1811. Bij aankomst gebruikt de directeur zijn datumstempel met rode
inkt op de achterzijde. 
Zo is de precieze datum te achterhalen: DOKKUM 21–3.
Vanuit Dokkum moeten brieven met particuliere bodes naar het platteland
bezorgd  worden.  Het  postgebied  van  Dokkum  loopt  ongeveer  vanaf
Kollum,  Damwoude,  Birdaard  naar  Holwerd.  Ook  Ameland  en
Schiermonnikoog  worden  via  Dokkum  van  briefverkeer  voorzien  door
grietenijboden of particuliere boden.
Op het  postkantoor van Dokkum is  de loper  naar Morra bekend.  Op de
achterzijde staat zijn naam:  Sinia en daaronder het bedrag dat hij moet
innen in Morra : 62 ½ cent.

Zevende etappe (Dokkum – Morra)
Sinia loopt vanuit Dokum onder andere naar Morra en brengt op 21 maart
de brief bij Gerrit Jans van der Kooy.
Hij  ontvangt  62½  cent  en  moet  daarvan  60  cent  aan  het  postkantoor
afgeven.  Opvallend is  het  verschil  met de bode bij  Sneek:  die  verdiende
voor het bestellen 5 cent per brief, dat is 100 % meer.

Thuis
Op de eerste lentedag van 1844 krijgt Gerrit de brief thuis. Hij trekt bij de
ouwel de brief los. Tot zijn verrassing merkt hij dat er 2 munten tussen de
gevouwen brief  zijn  geplakt.  Twee  guldens  met  de beeltenis  van  koning
Willem I. Gerrit begrijpt het pas als hij de brief heeft gelezen. Ik citeer een
stukje uit de originele brief van Pieter: “ … die brief heb ik ontvangen de 17
October (1843) met twee Gulden geld daarin maar ik stuur het geld weder
terug  Wand  ik  kan  het  hier  niet  kwijt  worden  wand  de  tijd  is  al  lang
verschenen.” Dat was de brief van Gerrit naar Java met daarin 2 guldens.
Die munten hebben een dubbele wereldreis gemaakt. 
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Tussen de schrijvende Pieter Tamsma op Java van 8 november 1843 en de
verbaasd  lezende  broeder  Gerrit  op  21  maart  1844  liggen  duizenden
kilometers  en 132 dagen.

Reconstructie van de postroute in Friesland in 1844

Datum Traject vertrek aankomst per aannemer 
18 maart Meppel – Irnsum 10.15 15.15 postkar E. vd Wal
18 maart Irnsum – Sneek 15.30 17.45 te voet G.A. Boonstra
19 maart Sneek – Morra een particuliere bode of schipper
20 maart Morra – Sneek  een particuliere bode of schipper 
20 maart Sneek – L’den 17.00 21.15 te voet J. de Groot
21 maart L’den – Dokkum 03.00 07.00 te voet E. Visser
21 maart Dokkum – Morra particuliere of gemeentelijke bode

Bronnen:
De Nederlandse Scheepspost 1. Nederland – Oost Indië 1600 – 1900, C.
Delbeke.
300 jaar postmerken van Nederland, 1570 – 1870, P. C. Korteweg. 
Circulaires van de posterijen 1811 – 1850 

VERBETERING/AANVULLING
Gerrit de Jong (
Aanvullende informatie bij foto 8 in De Sneuper 72: herberg te Wierum.
1813. Groot feest te Nes en Wierum. Volgens de Schout van Nes, “veeleer
een oproer en schrik voor brave en weldenkende ingezetenen.” Kastelein in
Wierum is Sjoerd Pieters Feenstra. Uit advertenties vanaf 1822 :
1822: te huur een herberg te Wierum, thans door Bauke Scheltes Wiedema
als huurder bewoond, voorzien van twee beneden- en twee bovenkamers.
Eigenaar Sjoerd P. Feenstra.
1829:  verkoping van een florisante  HUIZINGE en HERBERG, hebbende
van de bovenkamers een schoon zeegezicht, eig. S.P. Feenstra Wierum.
1832: kadaster Nes sectie A nr 278. eigenaar Sjoerd Pieters Veenstra.
1844: verkoping van kapitale HUIZINGE en HERBERG, uitzigt hebbende
in Zee. Voorzien van twee beneden- en twee bovenkamers. Huurder O.O.
Kijlstra, eigenaar S.P. Feenstra. Koper: Eppe Jans Sluiter, molenaar te Nes.
1848:  verkoping  van  Eene  HUIZINGE  en  HERBERG,  met  BAKKERIJ,
bekend bij het Kadaster gemeente Nes, sectie A nr. 278, door de weduwe
Eppe Jans Sluiter bewoond. 
1849: 11 mei boelgoed ten huize van de Wed. Sluiter. Nadien Jan Hagel als
kastelein. Op 12 mei 1892 boelgoed bij Jan Hagel. Van 1892 tot 1918 is G.
Sikkema hier kastelein. 1918 verkoping HERBERG met DOORREED voor
den heer G. Sikkema cs. Na 1918 wordt pand niet meer herberg genoemd.
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'OM HET WARE WOORD'

Derk Jansen

Onder  deze  titel  publiceerde  ik  vrij  recent  een artikel  over  dr.  Nicolaas
Westendorp  Boerma  (1872-1951),  die  jarenlang  predikant  was  te  Blija¹.
Zijn relatie met Dokkum zit vooral in het feit, dat hij lid was van de classis
Dokkum van de Nederlandse Hervormde kerk en tevens een belangrijke rol
speelde  in  de  ring  van  Holwerd;  hij  was  daar  namelijk  jarenlang
bestuurslid. 
In de periode te Blija werd hij ook een aantal jaren voorzitter van het Fries
Godgeleerd Gezelschap, een eerbiedwaardige vereniging van theologen die,
in 1838 opgericht, nog steeds bestaat.
Westendorp Boerma betrok met zijn echtgenote, de domineesdochter Rie
Swaagman  Cremer,  in  1898  de  pastorie  van  Blija  die  hij  tot  1931  zou
bewonen.  Het  echtpaar  kreeg  daar  vijf  kinderen-  twee  dochters  en  drie
zoons -van wie er twee voor een universitaire loopbaan kozen. Frouke werd
lectrix in de bacteriologie  aan de universiteit  van Groningen,  de jongste
zoon Roelf werd daar hoogleraar Grieks en Latijn.
In 1918 overleed mevrouw Westendorp Boerma en een aantal jaren later
hertrouwde de weduwnaar met zijn huishoudster. Dit huwelijk- waarvan de
aankondiging  niet  weinig  verbazing  wekte  -èn  betere  pensioenvooruit-
zichten voerden hem in 1931 naar de kleine hervormde gemeente van het
Noord-Brabantse Budel. 
Daar  ontving hij  in 1935- twee jaren verwijderd  van zijn  emeritaat  -een
benoeming tot lector aan het doopsgezind seminarium; op 67-jarige leeftijd
zou nog een aanstelling volgen tot buitengewoon hoogleraar in de zeden-
kunde  en  de  wijsbegeerte  van  de  godsdienst  aan  de  universiteit  van
Amsterdam.  Westendorp  Boerma  woonde  toen  te  Amsterdam  en  zou
nadien, na het ingaan van zijn emeritaat, naar het Noord-Hollandse Bergen
verhuizen, waar hij op 28 november 1951 overleed.

In  het  dorp  Blija  stond  deze  predikant  bekend  als  'geleerd'.  De  school-
kinderen noemden hem wel de verstrooide professor,  maar ondanks dat
was de afstand tussen hen en Westendorp Boerma soms klein, bijvoorbeeld
wanneer  hij  schaakte  met  zijn  catechisanten.  Hij  maakte  doorwrochte
preken en trok gewoonlijk veel hoorders. 
In  de  (burgerlijke)  gemeente  verzette  hij  veel  werk  dat  van  blijvende
betekenis is geworden voor het dorp. Hij werd voorzitter van het Groene
Kruis en de Boerenleenbank en was eveneens actief ten behoeve van andere
instellingen zoals de Volksbibliotheek, het Ziekenfonds en de plaatselijke  
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afdeling van de Jeugdbond voor geheelonthouding. 
Op dit vlak was hij principieel: ter gelegenheid van hun huwelijk schonk de
aanstaande schoonvader het jonge paar een mooie voorraad wijn, maar de
kersverse echtgenoot liet die niet lang daarna door de gootsteen weglopen.

Westendorp  Boerma  preekte  in  vrijzinnige  geest  en  sprak  vooral  de
ouderen in de gemeente aan, een omstandigheid, die mede gevoed werd
door zijn opvatting, dat de oudere leeftijd de beste periode van het leven is. 
In zijn vrijzinnig-zijn deed hij overigens wel een beroep op het geloof van
zijn hoorders, een geloof dat voor hem een geloof 'in deemoed' moest zijn,
van waaruit de kracht geput kon worden die bergen zou verzetten. Zonder
dit geloof was al het werk van de mens tot mislukken gedoemd. 
Deze opvatting verkondigde Westendorp Boerma op de kansel  van Blija;
steeds weer klonk het helder op: we moeten het niet  verwachten van de
arme verloren mens, maar van geloof in God.
Die preken werden voorgedragen in een verzorgde stijl en met een uiterst
precieze woordkeus, en met dit laatste benaderen we een andere betekenis
van wat in de titel van deze bijdrage wordt bedoeld met een begrip als 'het
ware Woord'. 
Westendorp Boerma was namelijk niet alleen predikant en ethicus,  maar
ook significus, dat wil zeggen, hij vroeg immer naar de betekenis van een
term, een woord of een beeld, waarvan hij nooit de betekenis klakkeloos
aanvaardde, maar altijd wilde weten in welke context het werd gebruikt. 
Oorspronkelijke  significi  als  Frederik  van Eeden wilden omstreeks  1900
een zuiver taal- en woordgebruik bevorderen uit sociaal-ethische motieven,
omdat  zij  van  de  opheffing  van  misverstanden  die  het  gevolg  zijn  van
onzuiver taalgebruik een verbetering van de onderlinge, ook internationale
verstandhouding verwachtten. 
Westendorp Boerma was meer de wetenschappelijke significus, die echter
wel  probeerde  zijn  kennis  op  praktisch-ethisch  en  praktisch-theologisch
gebied toe te passen. Dat blijkt uit de boeken die hij publiceerde en de paar
preken die van hem bewaard zijn gebleven.
Van Westendorp Boerma was tot op heden nog niet  zo veel  bekend, ten
onrechte,  naar  ik  hoop in mijn  DNK-artikel  te hebben aangetoond. Zijn
omvangrijke oeuvre laat zien dat we in hem met een belangrijk ethicus en
theoloog te maken hebben, die echter mede 'dank zij' zijn werken in zowel
het  'hoogste  Noorden'  als  het  'diepste  Zuiden'  niet  de  aandacht  heeft
gekregen die hij verdient.
¹ Derk Jansen, 'Om het ware Woord. Dr. Nicolaas Westendorp Boerma (6
april  1872  -  28  november  1951)'.  In:  Documentatieblad  voor  de  Neder-
landse kerkgeschiedenis na 1800. 26 (2003) 1-22.
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In februari 2004 verscheen het proefschrift

'DE OPLEIDING VAN DE CHRISTELIJKE
ONDERWIJZER.' Dr. G.E. de Vries.

De gegevens van de opleiding van Dokkum heb ik als geïnteresseerd oud-
docent gebruikt voor het volgende artikel.

L. Meerema

DE KWEEKSCHOOL VAN DOKKUM
In de periode na 1810 werd het onderwijs bekostigd door de Gereformeerde
Kerk.  Er  was  echter  geen  beroepsopleiding  voor  onderwijzers;
studieboeken  ontbraken en de kennis  van de leerkrachten van b.v.  taal,
rekenen  en  schrijven  was  soms  minimaal.  Een  positieve  uitzondering
vormde Doeke Wijgers Hellema van Wirdum (1766-1856). Hij werd later
boer en richtte een brandverzekeringsmaatschappij op.
Vanuit de Verlichting, een stroming waarbij de Rede, het Intellect, centraal
staat, werd de opvoeding en vorming van het volk gestimuleerd; daartoe
moest het onderwijs  worden aangepakt.  Op nationaal niveau ontstonden
Kweekscholen, maar in Friesland werden onderwijzers nog in de praktijk
opgeleid.  In  1891  werden  chr.  Normaalscholen  gesticht  o.a.  te  Reitsum;
hoofd:  meester  Dijkstra.  Voordeel  was  dat  de  leerkrachten  praktisch
uitstekend werden geschoold; maar de theorie schoot er nogal eens bij in.
De lessen werden gegeven op zaterdag. 

Vanuit  de  chr.  bevolkingsgroep  ontstond  een  langdurige  strijd  over  de
identiteit  van  het  onderwijs.  Naast  openbare-neutrale-scholen  moesten
bijzondere scholen worden gesticht die een eigen identiteit uitdroegen en
waarbij de school aan de ouders en niet aan de staat-gemeente behoorde.
In de eerste fase ging het vooral om de vrijheid eigen scholen op te richten.
In de tweede fase (tweede helft 19de eeuw) stond de financiële gelijkstelling
centraal. Waagden onderwijzers de overstap van een openbare school naar
een christelijke, dan vroeg dit grote financiële offers.
Dit was echter niet altijd het geval.
Toen in 1865 de chr. school van Dokkum haar poorten opende, werd Klaas
de Beijl van de openbare lagere school in het Gelderse Garderen als hoofd
gevraagd en wel voor een jaarsalaris van f 600,- plus vrij wonen.
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De Beijl bedankte, ook nadat hem f 800,- jaargeld werd geboden. In plaats
van hem werd een onderwijzer benoemd voor f 700,- en vrij wonen.
De  meeste  onderwijzers  verdienden  beduidend  minder.  Het  minimum
salaris voor een hoofdonderwijzer was vastgesteld op f 400,- per jaar.
Financiële gelijkschakeling werd pas bereikt in 1920. Dit betekende dat de
lasten voor alle scholen werden betaald door Rijk of Gemeente.
Als gevolg  hiervan werden veel  kweekscholen - openbaar  en christelijk -
opgericht. De eerste in Friesland werd gesticht in Leeuwarden: 1907.
Ideaal  was:  een  kweekschool  met  een  ombouw  van  allerlei  cursussen,
waardoor de inrichting een pedagogisch centrum werd voor (christelijke)
scholen in Friesland.
Van meet af aan werd gestreefd naar de vorming van een zeer bekwame
staf van medewerkers.
In Dokkum werd in mei 1911 een nieuwe kweekschool geopend. Daartoe
werden  de  Normaalscholen  van  Dokkum,  Ooster-Nijkerk  en  Reitsum
opgeheven. De hoofden Kamerling (Dokkum), Roorda (Ooster-Nijkerk) en
Dijkstra (Reitsum) kregen een betrekking aangeboden.
Men kon voor de eerste vijf jaar de armenschool aan de Oostersingel huren.
J.  Strikwerda  werd  uit  een  viertal  kandidaten  unaniem  tot  directeur
gekozen. Veel kwekelingen in Dokkum hebben nooit geweten dat hij Fries
was, hij sprak Nederlands, omdat hij van mening was 'dat het voor hunne
vorming noodig is, dat zij te allen tijde in de lokalen zoveel mogelijk zuiver
Hollandsch spreken.'
De school had een regionaal karakter;  ze moest  de scholen in de omtrek
van leerkrachten voorzien.
De meeste uren werden besteed aan het vak Nederlands omdat de meeste
leerlingen  een  Friestalige  achtergrond  hadden.  Ook  de  moderne  talen,
wiskunde en landbouwkunde stonden op het programma. Facultatief werd
per week een uur Fries gegeven.
In  de  jaren  '30  kon  Dokkum  i.t.t.  Leeuwarden  het  aantal  leerlingen
behouden, redenen waren de goede ligging, geen concurrentie van andere
kweekscholen en het goede contact met de lagere scholen. Zodoende kon
men steeds propaganda maken voor het vak.
Door de loop van de jaren was Friesland een exportgewest  voor school-
meesters, soms tussen 25 en 50 procent.
Dhr.  Strikwerda  werd  in  1934  opgevolgd  door  Dhr.  Pieter  van  Tuinen,
afkomstig uit Bolsward.
Invloed op de leerstof hadden de ideeën van Bavinck en m.n. Wirtz. Zijn
Pedagogiek  nam  het  vak  geschiedenis  als  uitgangspunt  met  de  vier  
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elementen leergang, leervorm, leermiddel  en leertoon die in het  leerplan
samenkwamen. 
Het  klassikale  systeem  met  nadruk  op  orde  en  rust  had  de  voorkeur,
hoewel  elementen  van  de  moderne  pedagogen  (Montessori)  door
Strikwerda werden gewaardeerd m.n.  de ontwikkeling van de tastzin,  de
spierbewegingen en de nadruk op de individuele vorming.
Op zijn kweekschool kwamen deze denkbeelden echter niet aan de orde,
hoewel hij diverse publicatie aan deze ideeën wijdde.
Het oude systeem bleef gehandhaafd.

De visie op godsdienst, wetenschap en cultuur die aan de studenten werd
uitgereikt  waren zo duidelijk,  dat over identiteit  niet  of nauwelijks  werd
gediscussieerd.
Het behalen van de Na-akte -het diploma godssdienstonderwijs- was een
vanzelfsprekendheid.
Het lezen van moderne literatuur vormde echter een probleem. Over 'eigen
literatuur' was men over 't algemeen niet tevreden. De opleiders meenden
een selectie van geschikte lectuur toe te moeten passen.
De Camera Obscura werd toegestaan, maar Jeugdherinneringen van Jan
Ligthart niet. Ook in latere jaren leken de docenten de leerlingen recente
literatuur te willen onthouden.
De  Friese  schrijver  Trinus  Riemersma,  die  midden  jaren  '50  op  de
Dokkumer Kweekschool zat, meldde zelfs dat in die jaren het literatuur-
onderwijs niet verder ging dan pakweg 1910.

Tussen 1940 en 1945.
De Duitse inval op 10 mei 1940 kwam voor de meeste Nederlanders totaal
onverwacht.  Schoolboeken  moesten  van  anti-Duitse  invloeden  worden
gezuiverd.  Een  gezamenlijk  protest  van  de  Chr.  bonden  bleef  uit;  men
vreesde voor represailles.
Wel werd geweigerd het benoemingsrecht op te geven.
De chr. kweekschool in Dokkum werd met sluiting bedreigd. Reden voor de
directeur om met een delegatie naar Den Haag te reizen.
Grote  opluchting  was  er  in  1941  toen  het  bestuur  kon  meedelen  dat
voorlopig geen kweekscholen werden opgeheven.
Positief oordeelde men over het feit, dat de opleiding van drie naar vier jaar
werd verlengd.
Er kon zo meer aandacht worden besteed aan de praktische vorming; om
en om gingen de leerlingen een week lang naar de oefenschool.
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In februari 1945 werd het gebouw door de Wehrmacht gevorderd en enkele
weken gebruikt voor legering vam militairen.
In diezelfde maand werd de directeur Van Tuinen gearresteerd.
Na  een  benauwende  oorlogswinter  1944/45  kwam  in  het  voorjaar  de
bevrijding. In de loop van de jaren was het aantal leerlingen gestegen, o.a.
door het feit dat sommigen 'papieren' leerlingen waren. De opleiding had
gediend als vluchthaven voor jonge mannen.

De tijden veranderden - op het terrein van muziek, televisie, vrije tijd en
welvaart - waarbij het accent meer op de toekomst lag dan op het verleden.
De kweekschoolwet  van 1952 bracht  een structuur van drie leerkringen:
algemene vorming in de eerste twee leerjaren, in de tweede de vakopleiding
en specialisatie in de derde leerkring, uitmondend in scripties.
De  docenten  werden  bijgeschoold  door  het  Chr.  Pedag.  Studiecentrum.
Directeur Kees de Vries ruimde het veld voor zijn zoon drs. Gabe de Vries
en meerdere jongere docenten vervingen de ouderen. Ze waren zorgvuldig
geselecteerd op geestverwantschap.
Toch stond het ideaal van kennisverwerving nog centraal. Modernisering
ging  stapvoets.  Het  nieuwe  vak  cuma  (cultuur  en  maatschappij)  werd
ingevoerd, er werd nieuw maeriaal aangeschaft en Dokkum kreeg in 1961
een nieuw gebouw 'Claercamp' aan de Birdaarderstraatweg.
Ook werden  moderne studieboeken  gebruikt.  Bezoek aan een vormings-
centrum  bleef  een  discussiepunt,  wel  trokken  leerlingen  met  andere
prot.chr.  kwekelingen  naar  Staniastate  in  Oenkerk.  De  schoolkrant
'Valcoogh'  was  een  platform  voor  discussie  over  dans,  literatuur  en
rolpatronen.  Deze  'vrijheid  van  drukpers'  werd  echter  weer  ongedaan
gemaakt toen in het blad docenten belachelijk zouden zijn gemaakt.

1968 - 1980.
Tegen het eind van de jaren zestig kwam het begrip van identiteit weer om
de hoek kijken. De vanzelfsprekendheid van een chr. opleidingsschool werd
betwijfeld.  In Dokkum werden ook andere  studenten dan van chr.  huize
toegelaten  en  het  lerarencorps  was  zeer  divers,  van rechtzinnig  gerefor-
meerd  tot  nihilist.  Wel  was  men  van  mening  dat  de  liturgische,  de
vieringelementen essentieel waren, de momenten waarop het karakter van
de  opleiding  werd  getoond,  zodat  deze  gezamenlijke  bezigheid  uitsteeg
boven  het  'alledaagse'.  Een  'getuigenisschool',  zoals  de  Dokkumer
kweekschool in de jaren '50 was geweest , met een relatie tot de bestaande
kerken, was de opleiding niet meer.
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De kweekscholen werden landelijk  omgevormd tot PA's.  Door  een eigen
HAVO-afdeling werden voldoende leerlingen aangetrokken en konden voor
het personeel genoeg lesuren worden gegarandeerd.
Langzamerhand trad 'ontintellectualisering' in en werd begonnen met een
democratiseringsproces;  er  werd  gezocht  naar  vormen  van  overleg  en
inspraak.  Niet  iedereen  was  hierover  enthousiast.  Zo  kwalificeerde  de
directeur  Gabe  de  Vries  studenten  die  acties  hadden  ondernomen  om
andere koffie te schenken als 'zeer links' en richtte hij zich tegen dat 'linkse
gedoe.' Er kwam in Dokkum echter pas in 1973 een academieraad.
Lochem I, II en III werkten de programma's voor de opleiding verder uit -
afleveren van een startbekwame leerkracht was een haalbaar einddoel van
de opleiding.
I.v.m.  de  integratie  van  kleuter-  en lagere  school  werd  de noodzaak  tot
samenwerking met de opleiding voor kleuterleidsters  realiteit;  daarnaast
was  er  een  dalend  leerlingtal  zodat  concentratie  van  opleidingen  in
Friesland steeds duidelijker naar voren kwam. In Dokkum werd van het
begin van de jaren '70 gevoeld  dat  het  zwaard van Damocles boven  het
ruim zestig jaar oude instituut hing. Een werkgroep werd gevormd door de
vier directeuren van de opleidingen in Friesland.
Het pedagogisch principe “de school als leefgemeenschap” kreeg zwaarder
accent dan de schaalvergroting.
Het vlekkenplan van de Spreidingscommissie Opleidingen Basisonderwijs
voorzag in twee chr. opleidingen in Friesland.
Protesterende  studenten  van  de bedreigde  Dokkumer  academie  spraken
met  hun  spandoeken  duidelijke  taal:  "Pais  blind  voor  het  kind'  en 'Wij
worden ziek van Pais z'n schoolfabriek.' (Pais was in deze periode minister
van Onderwijs).
In  1984  fuseerden  Claercamp,  Mariënburg  (Leeuwarden)  Egelantier
(kleuterkweek) tot een nieuwe PABO en daarmee verdween het H.B.O. uit
Dokkum. In 1992 werden alle Friese PABO's met andere H.B.O.instellingen
opgenomen in de C.H.N. (Christelijke Hogeschool Noord-Nederland).
De laatste herinneringen aan de Kweekschool verdwijnen met het met de
grond gelijk maken van zowel het gebouw aan de Birdaarderstraatweg als
aan de Hantumerweg.
Dit ondanks de architectonische waarde van beide gebouwen. 

Bron: Dr.  G.E. de Vries.  De Opleiding van de Christelijke  Onderwijzer.
Fryske Akademy - Leeuwarden/Ljouwert - 2004. 
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DOOPSGEZINDE  GEMEENTE  TE  ZWAAG-
WESTEINDE

J. Roosma

Historisch  overzicht  van  de  Doopsgezinde  Gemeente  Zwaagwesteinde,
1600 -2000.

Tussen 1600 en 1620 ontstond er een "Menniste Gemeente" met 101 leden.
Wat een rijkdom. Maar al snel was er een teruggang. In 1700 waren er nog
40 gealimenteerde leden. In de periode 1730-1841 kreeg men steun van de
Algemene  Doopsgezinde  Sociëteit,  doch in  1838 waren  er  maar  3  leden
over.  Vanaf  1844  waren  er  nog  steeds  enkele  leden,  maar  ze  stonden
bekend  als  "lakse  kerkgangers".  De  gemeente  Dantumawoude  kreeg
tenslotte de enkele nog overgebleven leden toebedeeld, doch later kerkten
deze leden ook wel in Veenwouden.
Dit  alles  speelde  zich af  in  Kollumerzwaag.  Even leek het  er  op,  dat  de
Doopsgezinde geschiedenis op zou houden te bestaan. Maar enkele leden
besloten in het begin van de 19e eeuw de oude vermaning af te breken en
haar naar Zwaagwesteinde te verplaatsen, want in de gehele omtrek van
Zwaagwesteinde  was  geen  kerk  te  vinden  en  de  verstrooide  Mennisten
ontvingen  geen  godsdienstonderwijs,  schreef  ds.  G.  Heeringa  uit  Veen-
wouden in 1903.
Voordat  dit  alles  gebeurde  was  het  omstreeks  1816.  Toen  kwam er  een
leraar in de persoon van A. H. Bosma, 35 jaar oud. Hij wijdde het eerste
kerkje  van  Zwaagwesteinde  in  op  5  mei  1816.  Ds.  Bosma  had  als
woonplaats  gekozen  de  eenzaam  gelegen  kobbekooi  onder  Giekerk.  Hij
oefende  hier  het  kooikersbedrijf  uit  en  zijn  niet  al  te  grote  inkomen
vermeerderde hij  door leraar in Zwaagwesteinde te zijn.  Iedere zaterdag
was hij  3 uren onderweg  om hier  onderwijs  en godsdienstoefeningen  te
houden. Er kwamen geldelijke zorgen en Ds. Bosma kreeg in het geheim
een toelage van de F.D.S. Zijn gezondheid liet hem in de steek en hij had te
kennen gegeven dat na zijn overlijden, zijn manuscripten vernietigd zouden
worden. Zodoende is er bijna niets  bekend van deze predikant ds. A. H.
Bosma. Hij overleed in 1838.
Na de dood van ds. Bosma werd het gemeentewerk om de veertien dagen
waargenomen door de predikanten van Dantumawoude en Veenwouden.
Maar de belangstelling was tanende. De Vermaning werd verkocht en tot
smederij ingericht. Later werden er 2 arbeiderswoningen van gebouwd. In
1934,  het  was  toen  al  een  bouwval,  kocht  dokter  R.  Noordhof  de  oude
vermaning  en  bouwde  er  een  woning  op.  Het  is  nog  steeds  de  
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dokterswoning in Zwaagwesteinde. Een foto van de oude vermaning is nog
in het archief aanwezig.
In 1844 was de gemeente Zwaagwesteinde ontbonden en het duurde meer
dan 50 jaar voor er weer iets gebeurde. De afstand naar Dantumawoude en
ook later naar Veenwouden werd op den duur te ver en de kinderen kregen
ook geen godsdienstonderwijs.
Ds. S. D. A. Wartena van Veenwouden ging in 1897 naar Zwaagwesteinde
om daar  godsdienstonderwijs  te  geven.  Langzamerhand  kwamen  er  ook
ouderen aan deze lessen deelnemen. Ds. Wartena en ook Ds. U.D. Reinders
van  Dantumawoude  hoopten  dat  het  godsdienstonderwijs  vrucht  zou
dragen Dit bleek ook het geval want bij  het huisbezoek bleek, dat er een
verlangen  bestond  om  weer  een  Doopsgezinde  gemeenschap  in  Zwaag-
westeinde te hebben. Een aantal leden riepen belangstellenden op tot een
vergadering en op 16 juni 1903 vond er in de herberg "De Hossebos" van
Freerk  Hoeksma  (de  Hossebos  stond  op  de  hoek  van  de  Voorstraat  en
Verlengde Stationsstraat) een bespreking plaats met het doel om te komen
tot het stichten van een gemeente en het bouwen van een kerk. Er waren 30
personen op die bijeenkomst aanwezig. De leiding van die vergadering was
in handen van ds. Reinders en ds. Heeringa van Veenwouden. Ds. Heeringa
van Veenwouden gaf een geschiedkundig overzicht over de vroegere kerk
van Zwaagwesteinde. Er werd een commissie gevormd, die de kerkbouw-
plannen  zou  uitwerken.  Dit  werden  de  heren  G.  J.  Wijbenga,  B.  W.
Wijbenga, G. Bosma en de beide genoemde predikanten.
Van verschillmde aanwezigen kwamen toezeggingen  van flinke jaarlijkse
bijdragen en in oktober 1903 stelde de Gemeente van Dantumawoude ook
f. 1000,-- beschikbaar. 64 Zustergemeenten en belangstellenden gaven nog
financiële bijdragen en zo kwam er f. 5000,-- binnen.
Op 8  augustus 1904 was  de aanbesteding,  onder  architectuur  van A. C.
Velding van Buitenpost. Timmerman D. M .v.d. Zee nam de bouw van de
kerk aan voor een bedrag van f. 3371,--. De eerste steen werd gelegd op 5
september 1904 aan de Voorstraat nr. 44.
In  december  1904  werden  als  kerkenraadsleden  gekozen,  de  brs.  G.J.
Wijbenga, G. Bosma, A: v.d. Wal en H. Vledder.
In een overvolle middagdienst op 18 december 1904 o.l.v. ds. Reinders en
ds. Heeringa werd de kerk in gebruik genomen. Als tekst was gekozen: 1
Johannes 4:11, "Geliefden, indien God zo heeft liefgehad, behoren ook wij
elkaar  lief  te hebben."  Deze woorden staan ook in de gevelsteen.  Na de
dienst kwamen een honderdtal belangstellenden samen in de herberg van
Freerk Hoeksma, waar nog vele toespraken volgden.
De eerste  gewone  kerkdienst  was  op  25 december  1904,  o.l.v.  Ds.  M.R.
Deenink van Leeuwarden.
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Men  was  nog  niet  een  zelfstandige  gemeente  maar  een  "Doopsgezinde
Kring.  De 47  leden bleven lid in  Dantumawoude en Veenwouden.  Maar
men had een eigen plaats van samenkomst en dat was heel belangrijk voor
het gemeenteleven.
Het orgel in de kerk werd in 1914 gebouwd door de Fa. Bakker & Timmenga
van Leeuwarden, voor een bedrag van f. 1300,--. Voorheen zong men bij
een harmonium.
Voordat  de  Kring  Zwaagwesteinde  een  gemeente  werd,  verleenden  de
predikanten  Nijdam,  Sepp,  Rudolphi,  v.d.  Meulen  en  v.d.  Sluis  uit
Veenwouden zo nodig bijstand. Ook vanuit Dantumawoude werd zo nu en
dan consulentschap verleend.
In 1920 stelde de F.D.S. voor, om in combinatie te gaan met Veenwouden.
Beide gemeenten leek dit geen goed idee.
Op 3 maart 1947 werd de Gemeente Zwaagwesteinde gesticht o.l.v. Ds. Jac.
Krijtenburg  van  Veenwouden.  Toen  ging  men  de  combinatie  aan  met
Veenwouden.
In 1957 werd de Kring Buitenpost-Kollum een zelfstandige  gemeente  en
deze ging ook mee in de combinatie Veenwouden-Zwaagwesteinde.
De eerste nieuwe predikanten in de combinatie waren Ds. Jac. Krijtenburg,
Ds. Joh. Hilverda en Ds. J.C. Beekhuis.
In  de  periode  Krijtenburg-Hilverda  ontstonden  er  zomerkampen  voor
jeugd en jongeren. Ds. Hilverda verzorgde later ook vakantieweken voor
volwassenen in Oostenrijk.
Men  had  in  Zwaagwesteinde  al  een  zondagsschool  vanaf  1927  en  een
zusterkring vanaf 1937. Ook was  er een jongerenkring in de combinatie.
Deze  was  in  1920  opgericht  in  Veenwouden  en  "Menno  Simonskring"
geheten.  Al  deze  genoemde  activiteiten  bestaan  nog  steeds,  behalve  de
zomerkampen. Jeugdwerk vanaf 12 jaar is er tot nu toe nog gecombineerd.
Er  was  een  koor  o.l.v.  meester  R.  Poortinga,  wat  later  weer  werd
opgeheven. Op dit moment is er een "Mennistkoor" o.l.v. Jaep Meems, wat
voorheen geleid werd door Klaas van der Werf.
Vanaf 1953 heeft de Combinatie een gemeenteblad, "De Schakel" geheten.
In 1958 werd de kerkekamer achter  de kerk vergroot.  In  1964 werd het
interieur  van  de  kerk  vernieuwd  en  in  een  avonddienst  o.l.v.  ds.  J.C.
Beekhuis in gebruik genomen.  Hij  sprak n.a.v.:  1 Petrus 2:5,  "Laat  u als
levende stenen gebruiken”.
De  tijd  brak  aan  dat  men  over  een  tweede  predikantsplaats  begon  te
denken  en  in  1967  kwam  er  dan  ook  een  tweede  predikant  in  de
combinatie.
De predikant ds. A.C. de Groot kwam in Zwaagwesteinde wonen aan de
Verl. Stationsstraat. Tien jaar later werd de pastorie aan de Voorstraat 50
gekocht. Deze werd in oktober 1999 verkocht aan de fam. Huizinga.
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In de periode van ds. de Groot ontstond het begrip "Open Gemeente". Men
wilde missionair en solidair bezig zijn met de mensen en hun noden. Er
kwam een cabaretgroep "Men is't of Men is't niet". Deze groep is later weer
opgeheven.
Ook kwam er een adoptieplan voor straatkinderen in Palmeira. Vanaf 2001
is dit nu alleen "Adoptieplan" geheten. Ieder jaar wordt gekeken om een
project door te laten gaan of een nieuw project te steunen.
De  activiteiten  in  de  gemeente  werden  uitgebreid  met  een  lente-  en
herfstdienst  van  de  zondagsschool.  In  de  adventstijd  ontstonden  de
"Avonden in de tijd voor Kerst".
De gemeente houdt jaarlijks een bazar t.b.v. het gemeentewerk
In 1987 vertrok ds. de Groot en vanaf toen kwam da. J.M. Boonstra-Duijf
de pastorale zorg op zich nemen. Da. J.M. Boonstra-Duijf vertrok in 1997
met vervroegd pensioen.
In oktober 1997 nam da. Els Rijkmans de pastorale zorg van de gemeente
over. Zij was toen nog studerende en werd in november 1998 proponent
van de A.D.S. Da. Els Rijkmans vertrok in 1999.
Het jaar 2000 werd een historisch jaar. De Combinatie met Veenwouden
en Buitenpost hield op te bestaan. Zwaagwesteinde en Buitenpost gingen
als  zelfstandige  gemeenten  verder.  Er  werd  gezocht  naar  een  predikant
voor 50% gemeente-werk. Op 5 februari 2001 deed ds. K. Zeilstra-de Boer
haar intrede. Het ledental van de gemeente is nu 46.
De bronnen waaruit dit verslag is samengesteld zijn van ds. G. Heeringa,
die  zelf  ook  weer  uit  verschillende  bronnen  putte.  Verder  zijn  er
krantenknipsels  en  het  gemeenteblad  "De  Schaker”  geraadpleegd.  Ook
gaven  enkele  leden,  die  al  vele  jaren  lid  van  de  Gemeente  zijn,  nog
informatie.

In De Sneuper, nummer 74, maart 2005 (onder voorbehoud):
Militairen 1810-1813, deel 3 J.A. Paasman
Herkomst van een familienaam: Pettertilla R.R. vd Ploeg
Frânske Tiid yn Wierum, deel 3. F.
Duinstra
Op pad met de schoolopziener omstreeks 1842 D.R. Wildeboer
Kwartierstaat Zwart N. Zwart
Vondst Brieven Oostdongeradelers A. Musquetier
Voorbeeld van zo’n vondst: Jochem Zijlstra H. Zijlstra
Voorbeeld van zo’n vondst: ziekte en dood in Nes R. Tolsma
Stembureau 1931 + foto O. Viersen
Een oude foto in het kantoor van de firma Wüst J.B.J. Wüst
Mijn favoriete voorouder: Ds. Dr. H.J. Schregardus G. de Weger
Mennisten in Oudebildtzijl J. Roosma
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HONGAARSE  MEISJES  IN  NOORDOOST
FRIESLAND EN OMSTREKEN ROND 1920

Hans Zijlstra,

Dat een vraag stellen in De Sneuper de moeite waard is bleek maar weer
eens uit de reacties die ik kreeg op mijn vraag in Sneuper no. 72, september
2004. Daarin vroeg ik waar rond 1920 al die Hongaarse meisjes vandaan
kwamen die ik op diverse oude foto’s uit die tijd zag afgebeeld. Zo staat er
op een foto van de lagere school in Munnekezijl van ca. 1922 een Hongaars
meisje  Lenka  en  op  een  foto  van  1919  bij  de  kerk  van  Ee  een  drietal
Hongaarse meisjes die bij dominee Obe Groenewoud in de kost waren. Ze
blijken niet de enigen te zijn geweest. En niet alleen Hongaarse maar ook
Oostenrijkse  kinderen  kwamen  deze  kant  op,  als  gevolg  van  de  Eerste
Wereldoorlog. Ze kwamen hier om aan te sterken na de zware oorlogstijd
met honger en armoede. Velen gingen na verloop van tijd weer terug maar
er waren ook diverse die definitief bleven. Van mede-leden/lezers kreeg ik
reacties, waarvan hieronder een weergave.

Na  de  1e  Wereldoorlog  was  het  Hongaars-Oostenrijkse  keizerrijk
opgesplitst in de twee huidige landen, weliswaar met inlevering van diverse
gebieden, dat terzijde. De kosten van de oorlog hadden beide landen diep
in de schulden gebracht, veel mannen waren gewond of gesneuveld en de
economische toestand was zeer slecht. 
Oostenrijk  en  Hongarije  kenden,  vooral  in  het  grensgebied,  een  ernstig
tekort aan voedsel. Werk was er ook niet en de vele (meestal Katholieke)
grote gezinnen leden armoe en zelfs honger. 
Ik meen dat het initiatief in 1919 werd genomen, zeker ben ik er niet van,
maar  men  besloot  om  met  gezamenlijke  inspanning  van  charitatieve
instellingen  in  Nederland kinderen  vanuit  Hongarije  en Oostenrijk  naar
Nederland te halen om enigszins op verhaal te komen en aan te sterken.
Vanuit  beide landen werden  kinderen geselecteerd  en onder begeleiding
van  Nederlandse  vrijwilligers  naar  Nederland  gebracht.  De  kinderen
reisden  zelfstandig  met  weinig  bagage  en  zonder  ouders.  Deze  treinen
hebben geruime tijd tussen de landen gereden, ze werden "kindertreinen"
genoemd, soms oneerbiedig "hongertreinen". 
In Nederland werden ze opgevangen in enkele centrale posten, één daarvan
was  in  Haarlem.  Van  daar  uit  werden  ze  verspreid  over  Nederland  om
enkele maanden in gastgezinnen te verblijven. In Friesland, maar ook in de
andere  provincies  hadden  veel  gastgezinnen  zich  aangemeld.  Sommige  
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kinderen  werden  opgevangen  in  tehuizen  van  kerkelijke  instellingen,
anderen gingen naar boerderijen of naar dorpen. Weinigen gingen naar de
grote  steden.  Veel  van  deze  kinderen  bleven  langere  tijd  in  Nederland,
sommigen gingen zelfs in het geheel niet meer terug en vonden hier werk,
meestal in de huishouding. 
In die tijd (jaren 20) kwamen ook veel Hongaarse mannen en, in mindere
mate, vrouwen naar Nederland om werk te zoeken, velen vonden dat in de
mijnen  in  Limburg  of  in  de  fabrieken.  Ook  van  die  groep  mannen  en
vrouwen  zijn  velen  in  Nederland  gebleven.  Historisch  gezien  had
Nederland ook al een goede band met Hongarije. 
Mijn moeder is in Krems a.d. Donau, ongeveer 50 km van Wenen, geboren.
Zij  stamt  uit  een  geslacht  dat  viel  onder  de  landadel  in  het  Hongaars-
Oostenrijkse rijk en voornamelijk in de Hongaarse streken woonde. Na de
oorlog viel zij binnen de Oostenrijkse grenzen. Haar vader zat in Russische
krijgsgevangenschap en kwam pas in 1919 terug naar huis.  Zijn conditie
was zeer slecht, doof geworden door mishandelingen in het kamp en sterk
ondervoed. Om die reden is zij  uitgekozen om met een kindertrein naar
Nederland te gaan. Zij kwam aan in Nijmegen en is daar twee jaar geweest,
daarna is  zij  naar  de  omgeving  van  Amsterdam gekomen.  Ook zij  is  in
Nederland gebleven,  als  huishoudster  bij  diverse  families  en uiteindelijk
getrouwd met mijn vader. Zij is nu 96 jaar en redelijk gezond. 
Tot zover mijn persoonlijke betrokkenheid bij deze vraag. Ik hoop dat ik u
enige duidelijkheid heb kunnen geven, John Wijnands.

N.a.v.  uw vraag over de Hongaarse kinderen in Friesland en Groningen,
Kommerzijl, ligt nl. in Groningen, het volgende. 
1919  was  juist  na  de  eerste  wereldoorlog,  die  ook  in  Hongarije  gewoed
heeft. Veel gezinnen hadden het daar moeilijk en met name de kinderen
hadden daar onder te lijden. Ik denk dat er vanuit de kerken, in elk geval
van de gereformeerde  kerk  uit,  vraag  is  geweest  bij  mensen  of  ze  geen
Hongaars kind wilden hebben in de zomer(vakantie).  Zo weet  ik dat  de
oom  en  tante  van  mijn  vader,  Wobbe  en  Geertruida  Zuidersma  -
Noordhuis,  boer  en  wonende  onder  Stroobos,  ook  een  meisje  gehad
hebben.  Zij is  er meerdere  jaren geweest  in de zomer. Zij kon ook goed
Nederlands, dat ze spelenderwijs leerde van mijn achternichtjes en neven.
Het  contact  met  haar  is  altijd  gebleven.  Mijn  achternicht  Hendrikje
Zuidersma  heeft  haar  na  de  oorlog,  onder  het  communistisch  regime,
bezocht in Boedapest. In 1992 ben ik met mijn vrouw in Hongarije geweest
en  hebben  we  haar  in  Zuid  Budapest  bezocht,  wat  een  aparte
gewaarwording was. Ze had een eigen huisje met grote tuin, maar verder
vrij arm. Ze sprak nog perfect Nederlands en het deed haar kennelijk goed 
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toen we op haar vraag, of we Gereformeerd waren, bevestigend antwoord-
den.  Hopelijk  zit  ik  met  het  antwoord in  de  goede richting,  maar  dit  is
mijn reconstructie van wat ik ervan weet. G. Rosier.

Hallo  medesneuper.  Mijn  moeder  kwam  in  1920,  11-jarig  uit  Sachsen,
Duitsland naar Twijzel. Duitsland had de eerste wereldoorlog verloren, de
economische  toestand  was  katastrofaal  (hyperinflatie,een  brood  kostte
een millioen mark, enz.)  Nederland was neutraal gebleven en vergeleken
met Duitsland een rijk land.Er werden hulpacties op touw gezet en grote
groepen  hongerende  kinderen  naar  Nederland  gehaald  om  bij  pleeg-
gezinnen wat op te kikkeren,mijn moeder was een daarvan. Ook kwamen in
die tijd duizenden iets oudere meisjes naar Nederland om hier als dienst-
meisje te werken. Omdat ook Oostenrijk-Hongarije de oorlog verloren had
en toen uiteenviel  zal  daar  de economische toestand niet  veel  beter  zijn
geweest,  misschien  zijn  zo  ook  groepen  hongaarse  kinderen  naar
Nederland gekomen. Over de duitse meisjes bestaat een interessant boek
waar alles uitvoerig beschreven staat, Sjoerd Boersma.

In de Sneuper van Sept. las ik een vraag over de Hongaarse meisjes op de
foto  in  Sneuper  nr.  71.  Naar  aanleiding  daarvan  het  volgende:  Ik  ben
geboren  in  1926.  Pake  Oeble  Viersen  woonde  in  Anjum  met  twee
ongetrouwde  dochters,  zusters  van  mijn  vader,  tantes  van  mij  dus.  Wij
kwamen  daar  heel  veel  (tot  1937  toen  we  naar  de  Wieringermeer
verhuisden.)  Er  werd  bij  Pake  nogal  eens  over  Zoltan (Belarus  was  zijn
achternaam meen ik) gepraat. Zoltan was een Hongaars jongetje dat na de
1e wereldoorlog met veel andere Hongaarse kinderen in Nederland was om
aan te  sterken  en  zo  bij  Pake  en  de  tantes  terecht  kwam.  Ik  weet  niet
wanneer dat was en ook niet hoelang hij er geweest is maar vrij zeker was
het rond 1920. Er was ook een foto van hem die gestuurd was nadat hij
weer  naar  huis  terug was  gegaan.  Dat  er  Hongaarse  meisjes  op  de foto
staan kan dus zeer wel kloppen, Oeble Ypes Viersen.

Graag wil ik een tipje van de sluier oplichten over die vraag van U in de
laatste  Sneuper. Na  de  eerste  Wereldoorlog  kwamen  die  Hongaarse
ondervoede bleekscheten  met  treinenvol  naar  het  in  die  oorlog neutrale
Nederland. In mijn geboorteplaats Kollum hadden we er ook een aantal en
één daarvan is zelfs voor altijd gebleven en werd een zeer geziene, sociale
figuur  als  baakster. Een  andere  Oud-Kollumer,  nl.  Willem  Huizinga,
schrijft  al  langere  tijd  voor  de  Kollumer  Courant  verhalen over  vroeger,
echte nostalgie.  In een van die verhalen duikt dat  Hongaarse meisje/die
baakster  op, namelijk  Piroschka. Heb de stukken  even gescand en hier  

207



bijgevoegd. Hartelijke groet en m'n dank voor het vele werk wat jullie als
club verrichten. Anko Dam, Brasschaat, België.

In  het  artikel  van  Willem  Huizinga  wordt  verhaald  over  Piroschka
Dömötör, die in 1922 aankwam in Kollum, 9 jaar oud. Ze kwam in huis bij
de oude Sije Hanenburg, die met zijn nog ongehuwde dochter (die later met
Halbe  Bosgraaf  trouwde)  bij  rusthuis  Bethesda  woonde.  Ze  was  zo
ondervoed dat ze de eerste twee weken niet voluit mocht eten. Ze bleef in
Kollum  en  volgde  later  opleidingen  voor  ziekenverzorgster  en
kraamverzorgster. Als baakster was ze 34 jaar lang werkzaam in Kollum,
tot  ze  op  haar  zestigste  met  pensioen  ging.  Ten  tijde  van  het  artikel
(2003 ?) woonde de 90-jarige Piroschka aan de G. Japixstraat in Kollum. 
Mochten er nog meer lezers zijn die ervaringen hebben met kinderen uit
deze  tijd  dan blijven  reacties  welkom  via  de  redactie  of  bovengenoemd
emailadres.
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