
REDACTIONEEL 
 
Eimert Smits (  
 
Het zomernummer ligt weer bij u op tafel, verschenen na een drukke 
periode waarin weer veel is gebeurd. We zien een verslag van de feestelijke 
jaarvergadering met enkele hoogtepunten. We hebben deze keer ook foto’s 
bijgevoegd, om een indruk te geven van de verschillende activiteiten. Het 
afscheid van Reinder Tolsma als redactielid op 17 november vorig jaar, 
kreeg op 9 april 2011 zijn officieel beslag. Daarnaast verscheen de 100e 
Sneuper in een speciale uitvoering, nl. een nummer met 200 nog niet 
eerder gepubliceerde foto’s van alle dorpen in Dongeradeel uit de eerste 
helft van de vorige eeuw. Voor de leden gratis en daarnaast is er een buffer 
voor de losse verkoop. De mogelijkheid bestaat dat er leden zijn die een of 
meerdere exemplaren kunnen of willen verkopen. De prijs bedraagt incl. 
porto 12.95 euro en is door te geven aan Jan de Jager (  of 
Reinder Tolsma ( . 
De kopij van het juninummer is weer rond en met wat heen en weer 
geschuif hebben we geprobeerd er een gevarieerd geheel ervan te maken. 
We denken dat iedereen er het nodige plezier aan zal beleven en misschien 
aanleiding toe ziet om of te reageren of kopij in te leveren voor een volgend 
nummer. We zouden nl. wat open-artikelen willen hebben, artikelen die 
NIET af zijn en de leden aan het denken zetten. Ook foto’s met onbekende 
personen en/of voorwerpen kunt u opsturen ter plaatsing. 
De komende maanden gaan we met de nieuwe redactieleden ons bezinnen 
op verbeteringen cq vernieuwingen. Ook hiervoor geldt dat we willen 
luisteren naar de leden, dit houdt in dat, mocht U ideeën hebben, dit vooral 
door moet geven aan de redactie. Daar de maand oktober diverse zaken de 
revue passeren, geven we onderaan deze bladzijde alvast een overzicht 
Bij al deze zaken is de hulp van andere leden ook zeer welkom, mocht u 
belangstelling hebben om ook de handen uit de mouwen te steken, meld u 
aan bij het bestuur of redactie. De redactie wenst u tot slot veel plezier met 
nummer 102, een goede en veilige vakantie met veel zon. Tot in september 
2011. 
 
1 oktober Genealogische dag bij Tresoar in Leeuwarden, wij zijn hier 
vertegenwoordigd met een infostand 

6 t/m 9 oktober vindt de EXPO plaats in Dokkum, ook hier zullen we 
aanwezig zijn met een stand 
15 oktober is de najaarsvergadering, welke gehouden wordt in Ternaard. 
Hier wordt een speciaal programma gepresenteerd. Nadere gegevens van 
deze activiteiten komen uitgebreid in het septembernummer 
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BESTUURLIJK 
 

Haije Talsma (  
 

Dit is Sneuper 102 al weer en het is nog maar zo kort geleden dat wij ons 
druk maakten over Sneuper 100. 
Tijdens de ledenvergadering van 9 april hebben we Reinder Tolsma eens 
flink in het zonnetje gezet. Na bijna 25 jaar redactie was dat dan ook wel 
verdiend. Als medeoprichter en 25 jaar vraagbaak voor de vereniging was 
er alle reden om hem erelid te maken. In onze, nog jonge vereniging, is dat 
een uniek gebeuren omdat Reinder nu het enige nog levende erelid is. Ook 
werd er aandacht besteed aan de activiteiten die Hans Zijlstra voor onze 
vereniging uitvoert. Het net niet behalen van de “geschiedenis online prijs 
2010” is jammer maar de informatie die wij als leden, en ook alle andere 
onderzoekers, op blog en website van “de Sneupers” krijgen voorgeschoteld 
is van grote waarde. Dat de opmaak van andere sites op onderdelen soms 
beter is, wordt o.i. ruimschoots gecompenseerd door de inhoud. 
De nieuwe redactieleden die gevonden werden zijn in de vorige Sneuper 
reeds vermeld. Het bestuur is blij met hun bereidheid om deze functie te 
aanvaarden en wenst hen veel succes en ook veel plezier toe in het 
redactieteam. Het bestuur heeft zich de vraag gesteld hoe wij de toekomst 
van de vereniging zien. Uiteraard gaan wij u in deze overwegingen 
meenemen. Wat is de toegevoegde waarde van de vereniging, wat 
verwachten de leden van ons. Hoe kunnen we ons sterker profileren en 
resultaten van onze onderzoeken ook als product “aan de man brengen”. 
We hebben een bloeiende vereniging, maar het is belangrijk om ook een 
toekomstvisie te hebben. 
Een prima initiatief zagen wij op woensdag 11 mei toen 4 van onze leden 
samen een avondvullend programma verzorgden voor “Stichting Oud 
Dockum”. De 40 à 50 bezoekers hingen aan hun lippen en achteraf veel 
geïnteresseerde contacten. Er werden een aantal exemplaren van Sneuper 
100 verkocht. Een zeer geslaagde avond en voor herhaling vatbaar. 
 

Najaarsvergadering 
De najaarsvergadering zal worden gehouden op 15 oktober in Ternaard. In 
het ochtendprogramma neemt Hans Zijlstra ons mee in een presentatie 
rond de drie geheimen van Ternaard. Het andere deel van de dag is 
beschikbaar voor een bezoek aan de kerk van Ternaard en, op veler 
verzoek, ledencontacten, boekenbeurs en informatie uitwisseling. Het 
dorpshuis Tunawerth in Ternaard is zeer goed bereikbaar en wij roepen nu 
reeds alle leden op om hun kennis en resultaten van onderzoeken met 
andere leden te delen. 
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VERSLAG VAN EEN BIJZONDERE DAG 
 

Op 9 april jl werd de jaarvergadering van de vereniging gehouden en naast 
het officiële gedeelte, waarvan terzijnertijd de notulen wel verschijnen, was 
het een dag van festiviteiten. 
Deze dag ging Reinder Tolsma officieel afscheid nemen van de redactie. Na 
bijna 25 jaar onafgebroken bezig te zijn geweest als eindredacteur van ons 
verenigingsblad vond hij het nu welletjes, hij gaat verder als gewoon lid, 
maar zal heus nog wel eens een bijdrage gaan leveren. 
Na een korte memorie 
van Eimert Smits over 
deze 25 jaar en het 
overhandigen van een 
kadobon namens de 
redactie, ging voorzitter 
Haije Talsma uit naam 
van het bestuur een 
speciaal ontworpen 
glassculpture 
aanbieden 
voorstellende een boek-
vorm met een oud-
friese tekst. Joke, 
vrouw van Reinder, 

werd in de bloemetjes 
gezet. 
Na alle lovende woorden, 
passend bij het vele werk 
wat er gedaan is, wilde 
ook de vereniging zich 
niet onbetuigd laten en 
haar dank overbrengen. 
Dit werd gedaan door het 
verlenen van het erelid-
maatschap met de daarbij 
behorende tekenen. 
Allereerst kreeg de 
scheidende redacteur een 

glas-in–lood wandversie-ring met tekst en tevens de bij passende 
oorkonde.  
In z’n dankwoord gaf Reinder aan, mede uit naam van z’n vrouw, dat de 
overweldigende belangstelling voor deze dag een warm gevoel gaf en een 
dag zal blijven waar met plezier op terug gekeken kan worden. 
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Ook waren er voor onze webmaster 
Hans Zijlstra bloemen. Waardering 
werd er uitgesproken voor het vele 
werk aan website en het blog, maar 
de bloemen waren speciaal voor het 
behalen van de tweede prijzen op 
landelijk niveau voor de presentatie 
van de vereniging op het internet.  
Na de voortreffelijk verzorgde lunch 
in de Posthoorn werd de dag 
voortgezet op het Streekarchief. 
Hier waren we te gast van Tjeerd 
Jongsma, de archivaris, die deze 
ruimte beschikbaar stelde voor de 
presentatie van de 100e Sneuper. 
Een speciale fotouitgave met zo’n 
200 oude, niet eerder gepubliceerde 
foto’s van de dorpen uit  

 
 

Dongeradeel. Van deze zeer 
goed verzorgde uitgave, 
gedrukt bij Andeko Grafic, 
werd het eerste exemplaar 
aangeboden aan wethouder 
mevr. T. Willemsma. Zij was er 
zeer mee ingenomen en gaf 
aan dat zoiets een blijvende 
historische waarde heeft en 
dat de vereniging een 
duidelijke taak gesteld heeft 
tot het bewaren van ons 
cultureel erfgoed. Ze wenste de 
vereniging dan ook veel van 
deze hoogtepunten in de 
toekomst. 
Hierna konden ook de 
aanwezigen, voor leden gratis, 
het boekje in bezit nemen. 
Inmiddels hebben ook de 
andere leden het thuis bezorgd 

gekregen. 
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Enkele leden maakten nog gebruik van de gelegenheid om gegevens uit te 
wisselen, tegen 16.00 uur werd de dag officieel gesloten en tegen 17.00 uur 
vertrokken de laatste gasten. (E.Smits) 
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VOOROUDERS EN KINDEREN VAN  
HIEKE MELLEMA 
 
Drs. B. Kuiper (  
 
Mijn overgrootvader Frederik Mellema is op 2 mei 1865 om zes uur ‘s 
ochtends geboren in het Binnengasthuis in Amsterdam, zoon van de 
ongehuwde moeder Hieke Mellema. 
Destijds had dr Leopold Lehmann (1817-1880) aldaar de leiding over de 
kraamzaal. Lehmann werd geboren in Hildesheim, maar werd in 1851 tot 
Nederlander genaturaliseerd. Hij was een vooraanstaand obstetricus(1), 
maar hij verwierp de opvattingen van Semmelweis voor wat betreft de 
noodzakelijkheid van asepsis bij de verlossing. De kraamkliniek was 
daardoor berucht vanwege het hoge percentage vrouwen dat overleed aan 
kraamvrouwenkoorts(2). 

Het Binnengasthuisterrein op een kaart uit 1875 
 

M. J. van Lieburg and Hilary Marland schrijven hierover: The personalities 
and scientific background of the directors had a major impact upon the 
standard of education provided by the Amsterdam and Rotterdam schools. 
Perhaps the best example of this link is provided by Leopold Lehmann's 
directorship of the Amsterdam school, during the 1860s and 1870s. 
Lehmann (1817-80), a dedicated follower of Virchow, had rejected the new 
theories of infectious diseases and bacteriology. Most significantly, he  
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failed to recognize the link between puerperal fever and septic infection, 
and refused to introduce antiseptic techniques into the maternity ward. 
Complaints concerning the high mortality rate prompted the Amsterdam 
town council to appoint a committee to examine the maternity ward, but 
Lehmann died in 1880 before its report was completed. His successor, 
Professor G. H. van der Mey (1851-95), introduced antisepsis to the 
maternity ward, thus reducing the maternal mortality rate from around 4% 
to 0.88%. Lehmann's stand also brought him into conflict with the state 
examination committee, who refused to license many of the Amsterdam 
pupils. This helps account for the low number of midwives graduating from 
the Amsterdam school during the 1860s and 1870s(3). 
In 1839 werd de kraaminrichting van het Binnengasthuis verbouwd. Vijf 
woningen, waarvan de ingang aan de Oudemanhuispoort lag, werden 
verbouwd tot ziekenzalen. Daartoe werd de verdiepingsvloer uitgebroken 
waardoor twee hoge zalen werden verkregen. Erboven kwamen twee 
zolderruimten. 

Het Binnengasthuisterrein in de periode 1834-1884. Links de Oudeman-
huispoort en bij B de vijf huisjes die werden verbouwd tot kraamzaal. 
Bron: Stadsarchief Amsterdam 
 
Op 2 maart 1867 werd door de regenten van het Binnengasthuis een 
beschrijving van de situatie aan het stadsbestuur gerapporteerd(4): 
“Zwangere vrouwen moeten haar dag- en nachtverblijf houden op sombere  
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zolders. De verpleegkamers zijn op een andere verdieping gelegen dan de 
verloskamers, zodat de kraamvrouwen dadelijk na de bevalling een zeer 
moeilijke en nadelige verplaatsing moeten ondergaan. Voor reconvales-
centen moet dienen een groot, hol, kil, kerkvormig en met stenen bevloerd 
locaal, dat des winters voor geen behoorlijke verwarming vatbaar is. En de 
verloskamers zijn in een bouwvallig, slecht ingericht houten gebouw, dat 
bovendien te klein is om aan alle behoeften te voldoen." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Oudemanhuispoort aan  Frederik Mellema (ca. 1935) 
de Kloveniersburgwal (Foto: B. Kuiper, 2009) (5) 
 
Onder deze omstandigheden kwam Frederik dus ter wereld. De geboorte 
wordt op 4 mei 1865 aangegeven door Jacob Ritter, van beroep directeur. 
Verder zijn er twee getuigen (boden) aanwezig. In de geboorteakte staat 
Hieke vermeld als Rieka(6). Als beroep staat vermeld werkster en als adres 
Sint Pieterssteeg.  
De Sint Pieterssteeg ligt in een buurtje dat de Duivelshoek werd genoemd, 
gelegen tussen de Reguliersbreestraat en de Reguliersdwarsstraat. Deze 
buurt ontstond op een stuk grond dat in 1585 bij de stad getrokken was. De 
eigenaren van de percelen legden een aantal steegjes aan, die vaak liepen 
tussen de genoemde straten. De Sint Pieterssteeg was er één van, 
waarschijnlijk vernoemd naar een heiligenbeeldje aan de gevel van een huis 
in de steeg. Deze Duivelshoek was aan het eind van de 19de eeuw een  
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buurtje waar logementhouders, handelaren, waarzegsters, horoscoop-
trekkers, straatmuzikanten en poppenkastspelers hun kostje bijeen 
trachtten te schrapen(7). 
P.P. de Baar schrijft erover: De Duvelshoek wemelde van de tapperijen en 
logementen. Van Maurik(8) wijdde in 1880 een verhaal aan het Logement 
voor den Reizende Man van Jetje Meloen, die bij maar weinigen bekend 
was als de weduwe Slierman. "Jetje's klanten leven voor het merendeel in 

de onderste lagen der maatschappij 
en zouden kunnen worden verdeeld in 
reizende en vaste. Tot de laatste 
behooren de in haar buurt of elders in 
Amsterdam verblijvende negotianten, 
losse sjouwerlui, zakkenrollers en 
dieven; tot de eerste kermisreizigers, 
straatmuzikanten, vakbedelaars, ven-
ters en fabrikanten van allerlei kleine 
artikelen, als luchtballons, papieren 
rozen molentjes, kanarievogeltjes van 
was, springpoppetjes, stoffertjes, enz. 
In haar logement is het altijd vol, 
omdat zij de gasten op haar manier 
goed en zindelijk behandelt en niet 
meer laat betalen, dan ze missen 
kunnen." … De laatste der legenda-
rische buurtbewoners, Ootje Felman, 
die een kraam met zuurwaren, eieren 
en snoep had in de Sint Pieterssteeg, 
werd kort voor 1900 afgevoerd naar 
een oudevrouwenhuis - deftig per 
vigilante, dat wel. Het was het einde 
van een tijdperk. 
 
 

Sint Pieterssteeg gezien naar Blindemanssteeg  
(Tekening: L.W.R. Wenckebach, 1906) 
 
Hieke was een ongehuwde moeder, werkster van beroep en analfabeet. 
Voordat Frederik werd geboren, had ze al ongehuwd vier kinderen ter 
wereld gebracht, waarvan één (Willem) in Leeuwarden op 29 november 
1855. Dit jongetje sterft op 21 januari 1856, nog geen twee maanden oud.  
De andere drie, Hendrika(9) (*24-12-1857), Willem (*10-05-1861, †18-11-
1862) en Willem (*21-07-1863, †31-03-1865) worden evenals Frederik in  
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Amsterdam geboren. Hieke is dus omstreeks 1856-1857 naar Amsterdam 
gekomen, wellicht kort na de dood van haar vader op 4 april 1857. Na 
Frederik wordt nog een dochter uit een onbekende relatie geboren (Maria 
Elisabeth, *23-07-1867, †30-08-1871) en een zoon (Jan(10), *29-03-1870), 
beiden in Amsterdam. Het is duister of er één of meerdere vaders van deze 
kinderen zijn. Uit de overlijdensakten van de drie in Amsterdam gestorven 

kinderen blijkt dat de kinderen wel bij haar woonden. 
De Duivelshoek op een kaart uit 1875 
 

Op 8 juni 1892 trouwt Frederik met de Amsterdamse Juliane Frederike 
Elisabeth Schut. Beiden zijn Nederlands-hervormd. Vlak voor het huwelijk 
erkent Hieke Mellema haar zoon. In de kantlijn van Frederiks geboorteakte 
staat vermeld dat er een akte is, d.d. 17 mei 1892 waaruit blijkt dat Hieke 
haar kind erkent. Ook uit deze akte blijkt dat Hieke niet kan schrijven. Ze 
woont dan in de Paardenstraat in Amsterdam.  
De Paardenstraat – die niet ver van de Sint Pieterssteeg gelegen is – ligt in 
een buurtje dat in dezelfde tijd bij de stad getrokken is als de Duivelshoek. 
In het begin van de 17de eeuw wonen er veel stalhouders, slepers en 
koetsiers, die hun kostje trachtten te verdienen op de nabijgelegen 
Botermarkt (tegenwoordig Rembrandtplein geheten). Vanaf 1871 bevindt 
zich op nr. 9 een brandstoffenhandel. Vanaf 1895 is de chocoladefabriek 
van Bensdorp in de Paardenstraat gevestigd in de panden 11 en 13. In 1904 
worden ook de panden op de nummers 7 en 9 bij het bedrijf getrokken. 
Frederik heeft zijn eigen paard en wagen en hij werkt onder andere voor 
brouwerijen als kruier en voerman. 
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Paardenstraat, gezien richting  
Amstel (Foto: J.L. Scherpenisse,  
1906) 
 
 
 
Voetboogstraat 16:Het gezin Frederik Mellema woont hier van 24 juni 
1903 tot 22 september 1909 (Foto’s B. Kuiper, 2009) 
 
 
Het echtpaar betrekt een woning aan de Voetboogstraat 6. Tot 1939 
verhuizen ze nog zes maal (zie onderstaande tabel): 

Datum Adres 
10 juni 1892 Voetboogstraat 6 
24 augustus 1900 Voetboogstraat 12 

24 juni 1903 Voetboogstraat 16 
22 september 1909 Raamgracht 29 (onderhuis) 

7 oktober 1909 Nieuwe Looiersstraat 82 (onderhuis) 

2 december 1926 Nieuwe Looiersdwarsstraat 7 
27 mei 1931 Nieuwe Looiersstraat 94II 
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Het echtpaar krijgt in totaal 8 kinderen: 

Naam Geb. datum Sterfdatum 

Johanna Frederika Antonia 16-02-1893 10-08-1973 

Frederik Jan 06-06-1894 07-07-1981 

Hendrikus Johan 17-06-1896 24-04-1898 

Jan Julius 23-07-1898 21-10-1975 

Juliane Frederika Elisabeth 07-09-1900 21-06-1901 

Hendrikus Frederik Julius 09-02-1902 15-06-1902 

Suzanne Hendrika Juliana 26-02-1903 23-05-1964 

Willem Frederik Jan 10-03-1904 19-09-1989 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe Looiersstraat 94. 
Het gezin van Frederik 
Mellema woont hier op twee 
hoog vanaf 27 mei 1931 
(Foto’s: B. Kuiper, 2009) 
 

Frederik Mellema is overleden op 13 mei 1942 te Amsterdam, 77 jaar oud. 
 
Hieke Mellema is de dochter van Igle Willems Mellema (2) en Habeltje 
Freerks Bakker (3). Hieke is geboren op 2 mei 1829(11) om 11.30 uur in 
Leeuwarden. Van de geboorte is door haar vader aangifte gedaan op 4 mei 
1829 in tegenwoordigheid van de 42-jarige Dirk van der Meulen en de 32- 
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jarige Johannes de Haan, waarschijnlijk collega’s van Igle(12). Opmerkelijk 
hierbij is dat zij alle drie de akte hebben ondertekend. 
Hieke is het zevende van totaal acht kinderen in het gezin. Naast Hieke 
worden alleen de oudste drie kinderen volwassen.  
De laatste jaren van haar leven wordt ze grotendeels door haar kinderen 
onderhouden. Hieke overlijdt op 24 mei 1906 in Amsterdam. Haar 
overlijden wordt op 25 mei aangegeven door twee aansprekers: de 32-jarige 
Evert Migchielsen en de 36-jarige Johannes de Steenwinkel.  
 
Generatie 2 (ouders) 
 
2. Igle Willems Mellema is geboren op 16 maart 1793 in Dokkum. Hij is 
de zoon van Willem Iggeles Mellema (4) en Maaike Wybrens Radersma (5).  
Igle heeft dienst gedaan in het Franse leger. Hij is loteling bij de mairie 
Dokkum. Hij doet dienst in het 19de regiment infanterie. In 1814 is hij met 
paspoort uit Nijwitz(?) uit Franse krijgsdienst teruggekeerd(13). 
Hij trouwt op 3 november 1816 in Dokkum met de 25-jarige Haebeltje 
Freerks Bakker met toestemming van beide ouders, nadat zij op 20 oktober 
in Dokkum in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Igle 
en Haebeltje zijn de volgende getuigen aanwezig: Pieter van der Veen, 
Freerk Willems Bakker (1748-1820), Freedrik Lodeijzen (geb. 1755) en 
Willem Igles Mellema (1764-1828). Het gezin behoort tot de Doopsgezinde 
Gemeente. 
Igle is overleden op 4 april 1857 in Dokkum, 64 jaar oud. Van het 
overlijden is aangifte gedaan op 6 april 1857. 
3. Haebeltje Freerks Bakker is geboren op 23 oktober 1790 in Dokkum 
en aldaar Nederlands-hervormd gedoopt op 7 november 1790. Haebeltje is 
de dochter van Freerk Willems (6), soldaat en van Trijntje Arjens (7). Uit 
het huwelijk met Igle Willems Mellema worden de volgende kinderen 
geboren: 
I. Willem Igles Mellema, geboren op 8 december 1816 in Dokkum. 
Van de geboorte is aangifte gedaan op 14 december 1816. Willem is 
overleden op 11 juni 1870 in Dokkum, 53 jaar oud. Van het overlijden is 
aangifte gedaan op 13 juni 1870. Willem trouwt, 27 jaar oud, op 21 juli 1844 
in Dokkum met Attje Klazes Zijlstra. 
II. Trijntje Igles Mellema, geboren op 13 oktober 1818 in Dokkum. 
Van de geboorte is aangifte gedaan op 16 oktober 1818. Trijntje is overleden 
op 22 mei 1893 in Leeuwarderadeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is 
aangifte gedaan op 23 mei 1893. 
III. Freerk Igles Mellema, geboren op 10 november 1820 in Dokkum. 
Van de geboorte is aangifte gedaan op 11 november 1820. Freerk trouwt, 27 
jaar oud, op 21 februari 1848 in Kollumerland met Trijntje Klazes van der  
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Wal, ongeveer 21 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1827. Trijntje is 
overleden op 15 juli 1853 in Kollumerland, ongeveer 26 jaar oud. Freerk 
hertrouwt, 33 jaar oud, op 24 juni 1854 met Sjoukje Jans Dijkstra. Freerk is 
overleden op 28 april 1865 in Kollumerland, 44 jaar oud. Van het 
overlijden is aangifte gedaan op 29 april 1865. 
IV. Maaike Igles Mellema, geboren op 16 december 1822 in Dokkum. 
Van de geboorte is aangifte gedaan op 19 december 1822. Maaike is 
overleden op 4 februari 1824 in Dokkum, 1 jaar oud. Van het overlijden is 
aangifte gedaan op 7 februari 1824. 
V. Martinus Igles Mellema, geboren op 31 januari 1825 in Dokkum. 
Van de geboorte is aangifte gedaan op 1 februari 1825. Martinus is 
overleden op 10 juni 1836 in Dokkum, 11 jaar oud. Van het overlijden is 
aangifte gedaan op 11 juni 1836. 
VI. Petrus Igles Mellema, geboren op 25 december 1827 in Dokkum. 
Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 december 1827. Petrus is 
overleden op 16 juni 1828 in Dokkum, 5 maanden oud. Van het overlijden 
is aangifte gedaan op 19 juni 1828. 
VII. Hieke Mellema (zie 1).  
VIII. Jan Igles Mellema, geboren op 3 april 1836 in Dokkum. Van de 
geboorte is aangifte gedaan op 5 april 1836. Jan is overleden op 2 mei 1856 
in Zwolle, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 7 mei 1856. 
 
Haebeltje is overleden op 27 november 1842 in Dokkum, 52 jaar oud. Van 
het overlijden is aangifte gedaan op 28 november 1842. 

Generatie 3 ( grootouders ) 

4 Willem Igles Mellema is geboren in 1764 en is afkomstig van 
Dokkum. Hij is de zoon van Igle Jacobs (8) en Aafke Willems (9). Willem is 
wolkammersgezel en later vellenbloter van beroep. Hij trouwt, 20 jaar oud, 
op 16 mei 1784 voor de Verenigde Christelijke gemeente in Dokkum met de 
ongeveer 29-jarige Maaike Wybrens Radersma. Hij is getuige bij het 
huwelijk van zijn zoon Igle met Haebeltje Freerks Bakker.  
Willem is overleden op 31 januari 1828 om 15 uur in Dokkum, 64 jaar oud. 
Hij woonde toen in Wijk D nr. 178 in Dokkum. Van het overlijden is 
aangifte gedaan op 2 februari 1828. Bij de aangifte van het overlijden van 
Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Klazes Boersma 
en Jacob van der Stoel.  
5 Maaike Wybrens Radersma is geboren omstreeks 1755 en afkomstig 
uit Dokkum. Ze is de dochter van Wyberen Jans (10) en Pietje Tietes (11). 
Uit het huwelijk met Willem Igles Mellema worden de volgende kinderen 
geboren: 
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I.  Igle Willems Mellema (zie 2).  

II.  Jan Willems Mellema, geboren op 6 juni 1797 in Dokkum. 
 
Maaike is op 18 augustus 1826 in Dokkum overleden. Van het overlijden is 
op 19 augustus 1826 aangifte gedaan. 
6 Freerk Willems Bakker is op 26 mei 1748 in Ee Nederlands-
hervormd gedoopt. Hij is soldaat van beroep. Hij trouwt op 16 februari 
1778 in Ee met de 21-jarige Trijntje Arjens Zeilmaker. Hij is getuige bij het 
huwelijk van zijn zoon Igle met Haebeltje Freerks Bakker.  
Freerk is overleden op 5 augustus 1820 in Dokkum, 72 jaar oud en aldaar 
op 8 augustus van dat jaar begraven. 
7 Trijntje Arjens Zeilmaker(14) is gedoopt op 12 mei 1756 in Dokkum. 
Ze is de dochter van Arjen Arjens (14) en Haebeltje Piers (15). Uit het 
huwelijk met Freerk Willems worden de volgende kinderen geboren: 
I. Aafke Freerks, geboren op 28 oktober 1775 in Dokkum. Zij is 
aldaar Nederlands-hervormd gedoopt op 30 november 1775. Hierbij zij 
opgemerkt dat de dopeling de trouw gewettigd is in februari 1778. Aafke 
trouwt, 22 jaar oud, op 16 november 1797 in Dokkum met Sytze Sjoerds 
van der Veen, 28 jaar oud. Hij is gedoopt op 9 april 1769 in Westergeest. 
Sytze is overleden op 9 februari 1815 in Dokkum, 45 jaar oud. Aafke is 
overleden op 16 augustus 1853 in Dokkum, 77 jaar oud.  
II. Willem Freerks, geboren op 21 oktober 1779 in Dokkum. Hij is 
aldaar Nederlands-hervormd gedoopt op 21 november 1779. 
III. Eelke Freerks, geboren op 10 januari 1788 in Dokkum. Hij is aldaar 
Nederlands-hervormd gedoopt op 20 januari 1788. Eelke is overleden op 21 
december 1792 in Dokkum, 4 jaar oud.  
IV. Haebeltje Freerks Bakker (zie 3).  
V. Willem Freerks, geboren op 4 januari 1793. Hij is Nederlands-
hervormd gedoopt op 20 januari 1793 in Dokkum. Willem is overleden op 
16 september 1808 in Dokkum, 15 jaar oud.  
VI. Eelke Freerks, geboren op 18 maart 1795. Hij is Nederlands-
hervormd gedoopt op 6 april 1795 in Dokkum. Eelke trouwt, 26 jaar oud, 
op 21 juni 1821 in Dokkum met Trijntje Klazes Hoekstra. Trijntje is geboren 
omstreeks 1795. Eelke is overleden op 9 november 1848 in Dokkum, 53 
jaar oud. Trijntje is overleden op 6 januari1858 in Dokkum, ongeveer 63 
jaar oud. 
VII. Rense Freerks, geboren op 11 juni 1799. Hij is Nederlands-
hervormd gedoopt op 26 juni 1799 in Dokkum. Rense is overleden op 23 
april 1811 in Dokkum, 11 jaar oud.  
 

Trijntje overlijdt op 29 maart 1838 in Dokkum, 81 jaar oud. Van het 
overlijden is aangifte gedaan op 31 maart 1838. 
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Generatie 4 ( overgrootouders ) 
 
8 Igle Jacobs is geboren omstreeks 1738 in Dokkum. Hij trouwt, 
ongeveer 24 jaar oud, op 16 mei 1762 in Dokkum met de 25-jarige Aafke 
Willems. Igle is overleden op 7 mei 1795 in Dokkum, ongeveer 57 jaar oud. 
9 Aafke Willems is geboren op 11 april 1737 in Nes. Ze is in haar leven 
getuige bij een aantal dopen: op 9 maart 1788 bij de doop van Fokje Jacobs 
Mellema; op 12 januari 1789 bij Igle Frederik Lodeisen; in 1790 bij Hendrik 
Lodewijk Lodeisen; op 13 juni 1790 bij Gertje Jacobs Mellema; in 1792 bij 
Johannes Jacobus Lodeisen; op 29 april 1792 bij Jeltje Jacobs Mellema; in 
1794 bij Klaas Christiaans Lodeisen; op 16 augustus 1795 bij Dieuke Jacobs 
Mellema en op 20 december 1797 bij Johannes Jacobs Mellema. 
Uit het huwelijk met Igle Jacobs komen de volgende kinderen voort: 
I. Antje Igles Mellema. Antje trouwt op 26 oktober 1788 in Dokkum 
met August Frederik Lodeisen. 
II. Jacob Iggeles Mellema, geboren omstreeks 1762. Jacob trouwt met 
Grietje Fokkes. Grietje is geboren omstreeks 1754. Jacob is overleden op 14 
september 1817 in Dokkum, ongeveer 55 jaar oud. Grietje is overleden op 
16 mei 1822 in Dokkum, ongeveer 68 jaar oud.  
III. Willem Igles Mellema (zie 4).  
Aafke is overleden op 28 maart 1816 in Dokkum, 78 jaar oud. Van het 
overlijden is aangifte gedaan op 30 maart 1816. Zij is begraven op 1 april 
1816 te Dokkum.  
10 Wyberen Jans. Hij trouwt met Pietje Tietes. 
11 Pietje Tietes. Zij trouwt met Wyberen Jans. Uit dit huwelijk wordt 
tenminste één kind geboren: 
I. Maaike Wybrens Radersma (zie 5).  
12 Willem Freerks. Hij is Nederlands-hervormd gedoopt op 11 november 
1708 in Ee. Hij trouwt, 21 jaar oud, op 22 oktober 1730 in Ee met de 25-
jarige Eelkjen Sjerps. 
13 Eelkjen Sjerps. Zij is gedoopt op 1 januari 1705 in Metslawier. Uit het 
huwelijk met Willem Freerks worden de volgende kinderen geboren: 
I. Freerk Willems. Hij is gedoopt op 29 juli 1731 in Ee. 
II. Rinske Willems. Zij is gedoopt op 4 maart 1733 in Ee. 
III. Sybrigje Willems. Zij is gedoopt op 19 februari 1735 in Ee. 
IV. Afke Willems. Zij is gedoopt op 16 juni 1743 in Ee. 
V. Freerk Willems Bakker (zie 6).  
14 Arjen Arjens. Hij is gedoopt op 17 december 1724 in Dokkum. Hij is 
de zoon van Arjen Sybes (28) en Antje Sytses (29). Hij trouwt op 24 
augustus 1755 in Dokkum met Haebeltje Piers. Arjen is zeilmaker van 
beroep. Hij is overleden na 8 september 1806, minstens 81 jaar oud. 
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15 Haebeltje Piers. Zij is gedoopt op 16 september 1733 in Dokkum. Ze is 
de dochter van Pier Beerns Schinsinga en Grietje Wisses. Haebeltje trouwt 
met Arjen Arjens. Uit dit huwelijk wordt in ieder geval één dochter 
geboren: 
I. Trijntje Arjens Zeilmaker 
Haebeltje is overleden op 8 september 1806 in Dokkum. Ze is aldaar op 14 
september 1806 begraven. 
 

Generatie 5 ( betovergrootouders ) 

18 Willem Lieuwes is op 16 september 1714 in Ternaard Nederlands-
hervormd gedoopt. Hij is de zoon van Lieuwe Jans en Trijntje Willems. Op 
21 april 1736 gaat hij in Nes in ondertrouw met Froukje Teyes. 
19 Froukje Teyes  is afkomstig uit Nes. Ze trouwt met Willem Lieuwes. 
Uit dit huwelijk worden acht kinderen geboren: 
I. Aafke Willems (zie 9). 
II. Lieuwe Willems is geboren op 24 maart 1739 in Ternaard. 
III. Trijntje Willems, geboren op 26 november 1740 in Ternaard.  
IV. Teye Willems Dijkstra is geboren op 9 november 1742 in Ternaard. 
Hij is guardenier van beroep. Hij trouwt op 14 mei 1769 in Brantgum met 
Heiltje Pyters. Teye is overleden op 8 december 1814 in Ternaard. 
V. Geertje Willems, geboren op 29 november 1744 in Ternaard. 
VI. Jan Willems, geboren op 30 maart 1747 in Ternaard. 
VII. Rinske Willems, geboren op 24 mei 1750 in Ternaard. Rinske 
trouwt met Sjoerd Douwes van der Wal. Sjoerd is geboren omstreeks 1737, 
zoon van Douwe Doekes en Hiltje Sjoerds. Sjoerd is overleden op 29 
december 1814 in Dokkum, ongeveer 77 jaar oud. Rinske is overleden op 18 
juli 1815 in Dokkum, 65 jaar oud.  
VIII. Sytske Willems, geboren op 29 mei 1752 in Ternaard. Sytske 
trouwt met Jan Pieters Schoorstra. Ze is overleden op 12 februari 1815 in 
Ternaard. 
24 Freerk Willems is omstreeks 1677 geboren in Ee. Hij trouwt, 
ongeveer 31 jaar oud, op 4 maart 1708 in Ee met de ongeveer 28-jarige 
Sybrigje Ennis. 
25 Sybrigje Ennis is omstreeks 1680 geboren in Engwierum. Uit het 
huwelijk met Freerk Willems zijn de volgende kinderen geboren: 
I. Willem Freerks (zie 12) 
II. Grietje Freerks. Zij is gedoopt op 12 juli 1711 in Ee. 
III. Grietje Freerks. Zij is gedoopt op 18 juni 1713 in Ee. 
26 Seerp Bauckes. Seerp trouwt op 17 januari 1698 in Metslawier met 
Rinske Ridserts. Seerp is overleden omstreeks 18 december 1704. 
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27 Rinske Ridserts. Uit het huwelijk met Seerp Bauckes zijn de volgende 
kinderen geboren: 
I. Auck Sjerps. Hij is gedoopt op 11 december 1698 in Metslawier. 
II. Jetske Sjerps. Zij is gedoopt op 21 juli 1700 in Metslawier. 
III. Eelck Sjerps. Hij is gedoopt op 9 april 1702 in Metslawier. 
IV. Eelkjen Sjerps (zie 13). 
28 Arjen Sybes. Hij is gedoopt op 20 oktober 1697 in Dokkum. Hij is de 
zoon van Sybe Tjeerds (56) uit een onbekende relatie. Arjen trouwt, 21 jaar 
oud, op 23 juli 1719 in met de 31-jarige Antje Sytses. 
29 Antje Sytses. Zij is gedoopt op 17 februari 1688 in Dokkum. Uit het 
huwelijk met Arjen Sybes worden de volgende kinderen geboren: 
I. Lysbeth Arjens. Zij is gedoopt op 18 juli 1723 in Dokkum. 
II. Arjen Arjens (zie 14).  
III. Lysbet Arjens. Zij is gedoopt op 29 mei 1727 in Dokkum. 
IV. Sytse Arjens. Hij is gedoopt op 3 juni 1731 in Dokkum. 
30 Pier Beerns Schinsinga is geboren op 20 maart 1705 in Aduard. Hij 
trouwt, 25 jaar oud, op 30 juli 1730 in Dokkum met de 31-jarige Grietje 
Wisses. 
31 Grietje Wisses. Zij is gedoopt op 19 februari 1699 in Dokkum. Ze is de 
dochter van Wisse Bartels (62) en Trijntje Geerts (63). Uit het huwelijk van 
Grietje met Pier Beerns Schinsinga worden de volgende kinderen geboren: 
I. Wisse Piers. Hij is gedoopt op 24 september 1732 in Dokkum. 
II. Haebeltje Piers (zie 15). 
Grietje is begraven te Nes.  

Generatie 6 ( oudouders ) 

36 Lieuwe Jans. Hij is gedoopt op 23 januari 1687 in Ternaard. Hij is de 
zoon van Jan Alberts (72) en Trijntje Lieuwes (73). Hij trouwt, 24 jaar oud, 
op 26 april 1711 in Ternaard met Trijntje Willems. 
37 Trijntje Willems. Uit het huwelijk met Lieuwe Jans wordt het 
volgende kind geboren: 
I. Willem Lieuwes (zie 18). 
56 Sybe Tjeerds. Sybe krijgt een relatie met een onbekende vrouw. 
Hieruit wordt een kind geboren: 
I. Arjen Sybes (zie 18). 
62 Wisse Bartels trouwt op 28 mei 1682 in Dokkum met de 22-jarige 
Trijntje Geerts. 
63 Trijntje Geerts is gedoopt op 29 mei 1659 in Dokkum. Ze is de 
dochter van Geert Hendriks (126) en Maaike Cornelis (127). Uit het 
huwelijk met Wisse Bartels worden de volgende kinderen geboren: 
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I. Maaike Wisses. Zij is gedoopt op 11 maart 1683 in Dokkum. 
II. Maaike Wisses. Zij is gedoopt op 9 maart 1684 in Dokkum. 
III. Bartel Wisses. Hij is gedoopt op 1 augustus 1686 in Dokkum. 
IV. Grietje Wisses. Zij is gedoopt op 6 januari 1689 in Dokkum. 
V. Geert Wisses. Hij is gedoopt op 15 januari 1690 in Dokkum. 
VI. Geertje Wisses. Zij is gedoopt op 5 mei 1695 in Dokkum. 
VII. Grietje Wisses (zie 31).  

Generatie 7 (oudgrootouders ) 

72 Jan Alberts is gedoopt op 19 januari 1662 in Ternaard. Hij is de zoon 
van Albert Jans (144) en Beitske Nannes (145). Jan trouwt, 21 jaar oud, op 
3 juni 1683 in Ternaard met de 30-jarige Trijntje Lieuwes. In 1687 wonen 
ze in Ternaard aan het Schoor. 
73 Trijntje Lieuwes is gedoopt op 5 augustus 1652 in Ternaard. Ze is de 
dochter van Lieuwe Sipkes (146) en Aagje Pieters (147). Uit het huwelijk 
met Jan Alberts worden de volgende kinderen geboren: 
I. Aagje Jans. Zij is gedoopt op 21 december 1684 in Ternaard. Ze 
trouwt, 22 jaar oud, op 7 augustus 1707 in Ternaard met Siept Pieters. 
II. Lieuwe Jans (zie 36). 
III. Beitske Jans. Zij is gedoopt op 2 maart 1690 in Ternaard 
IV. Antje Jans. Zij is gedoopt op 30 april 1693 in Ternaard. Antje 
trouwt in Ternaard met Arjen Pieters, nadat zij op 3 juli 1718 in Holwerd in 
ondertrouw zijn gegaan. 
V. Baukje Jans. Zij is gedoopt op 29 maart 1696 in Ternaard. 
126 Geert Hendriks trouwt op 23 december 1642 in Dokkum met 
Maaike Cornelis. 
127 Maaike Cornelis is afkomstig van Dokkum. Uit het huwelijk met 
Geert Hendriks komen de volgende kinderen voort: 
I. Geert Geerts. Hij is gedoopt op 28 januari 1644 in Dokkum. 
II. Hendrik Geerts. Hij is gedoopt op 1 maart 1646 in Dokkum. 
III. Hendrik Geerts. Hij is gedoopt op 30 juli 1648 in Dokkum. 
IV. Lysbet Geerts. Zij is gedoopt op 18 februari 1651 in Dokkum. 
V. Trijntje Geerts. Zij is gedoopt op 3 maart 1658 in Dokkum. 
VI. Trijntje Geerts (zie 63).  
VII. Wikje Geerts. Zij is gedoopt op 28 juni 1665 in Dokkum. 

Generatie 8 ( oudovergrootouders ) 

144 Albert Jans trouwt op 22 januari 1660 in Ternaard met Beitske 
Nannes. Albert is wagenaar in de Visburen. 
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145 Beitske Nannes is gedoopt op 10 mei 1640 in Ternaard. Ze is de 
dochter van Nanne Wytses uit een onbekende relatie. Uit het huwelijk met 
Albert Jans komen de volgende kinderen voort: 
I. Jan Alberts (zie 72). 
II. Pietje Alberts. Zij is gedoopt op 10 juli 1664 in Ternaard. Pietje 
ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op 26 april 1685 in Ternaard met Alef 
Pieters. 
III. Bauke Alberts. Hij is gedoopt op 22 augustus 1666 in Ternaard. 
IV. Antje Alberts. Zij is gedoopt op 13 december 1668 in Ternaard. 
V. Trijntje Alberts. Zij is gedoopt op 18 juli 1675 in Ternaard. 
VI. Jantje Alberts. Zij is gedoopt op 11 november 1677 in Ternaard. 
VII. N.N. Alberts. Hij of zij is gedoopt op 27 juli 1679 in Ternaard. 
VIII. Beitske Alberts. Zij is gedoopt op 8 juni 1684 in Ternaard. 
IX. Aart Alberts. Hij is gedoopt op 19 september 1686 in Ternaard. 
X. Antje Alberts. Zij is gedoopt op 11 februari 1691 in Ternaard. 
146 Lieuwe Sipkes is gedoopt op belijdenis op 6 november 1651 in 
Ternaard. Lieuwe trouwt, ongeveer 21 jaar oud, op 2 november 1651 in 
Ternaard met Aagje Pieters. In 1654 woont het gezin tot cleyn Saepma. 
147 Aagje Pieters. Uit het huwelijk met Lieuwe Sipkes worden de 
volgende kinderen geboren: 
I. Trijntje Lieuwes (zie 73).  
II. Sipke Lieuwes. Hij is gedoopt in augustus 1654 in Ternaard. 
 
Generatie 9 ( oudbetovergrootouders ) 
 
290 Nanne Wytses trouwt met een onbekende vrouw. Uit dit huwelijk 
worden de volgende kinderen geboren: 
I. Beitske Nannes (zie 145).  
II. N.N. Nannes. Hij is gedoopt op 3 december 1643 in Ternaard. 
III. N.N. Nannes. Hij is gedoopt op 12 augustus 1649 in Ternaard. 
 
Noten: 
1. Ter voorbeeld: op 10 september 1864 ontvangt hij een eredoctoraat van de 
Universiteit van Groningen. 
2. Zie onder andere: G.A. Lindenboom; Geschiedenis van de medische wetenschap 
in Nederland; Haarlem; 1987 
3. M. J. van Lieburg and Hilary Marland; Medical History, 1989, 33: 296-317 
4. Dit straatje loopt over het Binnengasthuisterrein naar de Oudezijds 
Achterburgwal. Aan het einde ervan stond links de al eerder beschreven kraamzaal. 
5. http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnengasthuis_(Amsterdam) 
6. Het is onduidelijk of dit komt doordat Hieke zich Rieka noemde, of dat de 
aangever haar juiste naam niet kende of had verstaan. 
7. Zie P.P. de Baar; Ons Amsterdam; 44, 42-46 (1909) 
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8. D.i. de schrijver Justus van Maurik 
9. Hendrika trouwt op 12 juli 1882 in Amsterdam met de Amsterdammer Johan 
Hendrik Bicker. Vlak daarvoor – op 20 juni 1882 - heeft Hieke haar bij akte erkend. 
Hendrika en Johan krijgen drie kinderen: Johan Frederik (*ca. 1884), Hendrika 
(*ca. 1886) en Wilhelm Johan (*ca. 1888). Johan Hendrik overlijdt op 10 mei 1899, 
Hendrika in 1911 of 1912. 
10. Jan trouwt op 6 mei 1891 in Amsterdam met de Amsterdamse 26-jarige Gerritje 
Verwoest. Zij krijgen samen vier kinderen: Hendrikus (*06-09-1892), Alida Helena 
(*18-07-1895), Johan Louis (*22-07-1897) en Jan (27-01-1900). Jan sr. is kruier 
van beroep. Hij is op 19 oktober 1936 in Amsterdam overleden. 
11. Op de persoonskaart van haar zoon Frederik staat als geboortedatum 24 
augustus 1832, hetgeen onjuist is 
12. Beiden zijn – evenals Igle – vellenbloter van beroep. 
13. Zijn naam komt ook voor op de lijst van Friezen in de tiendaagse veldtocht (nr. 
131 van de 2de afdeling, 2de bataljon, 5de compagnie). Zie voor een beschrijving: 
friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl 
14. In de huwelijksakte staat haar achternaam vermeld als Schimmel. Blijkbaar 
heeft zij later de naam Zeilmaker aangenomen, hetgeen het beroep van haar vader 
is. 

 

BONIFATIUSKRUISJE VOOR  
HET ADMIRALITEITSHUISJE 
 

Tijdens de Jaarverga-
dering heeft ons lid 
Ciska Hoekstra een 
aantal bijzondere voor-
werpen geschonken aan 
het Dokkumer Museum 
Het Admiraliteitshuis. 
De artikelen zijn af-
komstig uit haar 
familie. Vorig najaar 
schonk zij ook die 
unieke fotocollectie 
waarover eerder in De 
Sneuper werd gepubli-
ceerd. Het meest 

bijzondere voorwerp dat het museum kreeg was een kruisje dat de pelgrims 
droegen in de tijd na de moord op Bonifatius. Verder een oud kleed dat 
diende om babykleertjes warm te houden, een rouwsieraad en een 
uurwerkopwinder. Op de foto biedt zij een geborduurd schilderij uit 1850 
aan aan G. de Weger, museummedewerker en bestuurslid van onze ver. 
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OPA JAN (STRONTJE) VAN DER MOLEN, 
MET FRIESE VOOROUDERS 
 
Frederika de Vries (  
 
Ik wist niet beter of mijn opa uit Noordhorn was een Groninger, net als de 
rest van mijn familie. Als kind weet je niet beter. Ik woonde in de provincie 
Groningen dus alles was voor mij Gronings. Opa gebruikte wel andere 
woorden dan ik gewend was en dan zei mijn moeder dat dat Friese 
woorden waren. Als kind denk je niet verder na over een paar Friese 
woorden. 

In Noordhorn en omstreken 
was hij een bekend figuur. 
Hij was maar klein en droeg 
altijd een hoed scheef op zijn 
hoofd. Hij handelde in van 
alles en nog wat. Hij had ook 
een stukje land waar een 
paar koeien soms graasden. 
Ook had hij paarden. 
Regelmatig trok hij naar de 
suikerfabriek in Hoogkerk 
voor zaken. Ook mest was 
een onderdeel van zijn 
handel en wandel. Vanwege 
deze handel was hij bekend 
onder de naam 'Jan 
Strontje'. 
 
 
 
 
 
Opa met paard  
 

De handel werd altijd thuis in de keuken bij een borreltje vastgelegd. Soms 
ook in het café in het dorp. 
Met het verlies van vier kinderen tijdens de Spaanse Griep periode leefde 
iedereen mee met mijn opa Jan en opoe Renstje (Postema). Alleen mijn 
moeder Rienje, de oudste, bleef gespaard. Later kwam er toch nog weer het 
broertje Jan Jelle bij. Toen ik in 1996 bij het herbouwde huis van opa en  
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opoe in de Moeshorn te Noordhorn kwam en de nieuwe eigenaresse 
uitlegde waarom ik 
daar was, wist zij mij 
zelfs te vertellen dat 
ze dat allemaal van 
de fietsenmaker had 
gehoord. De nieuwe 
eigenaresse was 
vreemd in die 
omgeving. 
 
 
 
 
 

Huis aan de Moeshorn te Noordhorn. Opoe Renstje en zoon Jan-Jelle van 
der Molen 
 
Het verhaal gaat dat mijn opa vóór die griepperiode een vaartuig had om 
zijn handel te vervoeren. Hij zou toen failliet zijn gegaan. Helaas heb ik 
daar niets van kunnen vinden. Mijn oom, die het had kunnen weten, was 
toen ik er naar vroeg al te ziek om er nog verder op in te gaan.  
Hij was ingeschreven als voerman in Noordhorn en daarvoor in Niehove 
waar hij werd geboren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rond 1960 verhuisden ze 
naar de Langstraat in 
Noordhorn.  
Links ben ikzelf 

 
In Noordhorn was een Bewaarschool waar opoe Renstje werd aangesteld 
als 'juf'. Zij genoot van die periode. Mijn moeder, Rienje, hielp haar 
wanneer er iets moest worden georganiseerd waar veel tijd in ging zitten. 
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Toen ik weer eens een herinneringsbezoek aan Noordhorn bracht raakte ik 
in gesprek met een oudere inwoner van Noordhorn. We raakten in gesprek 
over Jan van der Molen. Tijdens het gesprek vroeg hij of ik wist hoe ze opa 
noemden in het dorp. Hij vond het genant om te zeggen maar het was 'Jan 
Strontje'. Zij eigenlijke achternaam was bij velen niet bekend. 
 

Opoe Renstje als 'juf' van de Bewaarschool te Noordhorn. Vrouw rechts 
op de voorgrond is haar dochter (mijn moeder) Rienje 
 

Pas veel later ben ik me met genealogie bezig gaan houden en kwam tot de 
ontdekking dat opa Jan zijn voorouders uit Friesland kwamen. Ik ben, tot 
nu toe, gekomen tot eind 1600 waar de familie begon met Hendrik Everts. 
Uit een relatie met een niet-genoemde vrouw is in ieder geval het kind 
Hessel Hendriks geboren. De naam Hessel duikt steeds weer op in de 
naamgeving. Opa Jan zijn broer heette ook Hessel. 
 

Jan van der Molen werd op 5-4-1885 te Oldehove geboren. Hij was de 
eerste zoon van Jelle Hessels van der Molen op 12-11-1849 geboren te 
Kollum, arbeider te Oldehove en Rienje Bisschop op 1-2-1858 geboren te 
Oldehove.  
Daarna volgde nog een zoon Hessel van der Molen op 7-6- geboren te 
Oldehove.  
Dochter Gezina van der Molen werd op 29-7-1890 geboren te Niehove. Zij 
overleed 18 dagen oud. 
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Jelle Hessels van der Molen overleed op 40-jarige leeftijd.  
Rienje Bisschop bleef alleen met de twee zoons achter en trouwde in 1892 
met Writzer Hartsema. Hij was wolkammer. Hij overleed in 1918. De 
overlevering zegt dat hij van boven uit een molen op de stenen grond is 

gevallen. 
 
Weduwe Rienje van der Molen-
Bisschop met kinderen Jan en 
Hessel 
 
 
Uit het tweede huwelijk is nog een 
dochter Gezina te Niehove geboren. 
 
Inmiddels woonde het gezin in 
Niehove. In de pastorie aan de Ring. 
Haar zoon Hessel ging op de hoek 
van de Ring en een klein straatje 
wonen en begon daar als kapper, 
fietsenmaker. Er stond ook altijd 
iets 'onder de kurk' klaar. Later 
verhuisde hij naar de Ripperdaweg. 
Van een inwoner uit Niehove hoorde 
ik dat hij altijd naar een kapper in 
een ander dorp ging omdat iedereen 
die bij Hessel ging hetzelfde kapsel 
kreeg. Alsof je een pan op je hoofd 
had. 

Halfzus Gezina is van Oldehove naar Groningen gegaan waar ze ook is 
overleden. 
Jelle Hessels van der Molen maakte de stap vanuit Friesland naar 
Groningen waar die tak is gebleven. 
 
Generatie 3: 
Hessel Bienings van der Molen was de vader van Jelle Hessels. Hij werd op 
3-5-1815 te Kollum geboren. Hij overleed op 3-10-1866 te Kollum. Hij 
trouwde met Janke Melis Boltjes ui Moddergat, gem. Oostdongeradeel.  
Hij was landbouwer. Ze kregen 6 kinderen: 
1.  NN, 02-11-1842, 
2.  Biening, 22-03-1844 
3.  Melis, 18-04-1847, 
4.  Jelle Hessels 
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5.  Jeltje Hessels, 14-06-1852, 
6.  Grietje Hessels, 04-061852. 

 
De pastorie te Niehove.  
Rechts moeder Rienje, daarnaast dochter Gezina met haar dochtertje op 
de arm. Links daarvan met pet, Hessel van der Molen.  
De anderen zijn onbekend. De pastorie is later afgebroken en herbouwd. 
Het wordt nu als woonhuis bewoond. 
 
Generatie 4: 
Biening Hessels van der Molen is naar eigen zeggen geboren op 6 december 
1759 geboren te Kollum. Hij trouwde (1) met Huiltje Annes, te Burum (2) 
met Jeltje Jans van der Plas.  Zij kregen 2 kinderen: 
1. Trijntje Bienings, 08-09-1812 te Kollum. Zij werd maar 4 maanden, 
2.  Hessel Bienings. 
 
Aanname familienaam: 
Voor Ons Maire der Gemeente van Collum, Canton Buitenpost, Arrondisse-
ment Leeuwarden, Departement Vriesland gecompareerd zijnde, Biening 
Hessels van der Molen, wonende te Collum, heeft dezelve verklaart, dat hij 
aanneemt den naam van van der Molen, voor Familie-naam en dat hij heeft 
geene kinderen en heeft deze met ons Vertekend den 29 Januari 1812. 
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Na een golf van onlusten in de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden die waren gericht tegen de verpachting van belastingen werd 
ook in Friesland de belastingheffing aangepast. Zo werd o.a. de quotisatie, 
een belasting naar draagkracht, ingevoerd. In 1749 werden in elke stad en 
grieterij overzichten gemaakt van alle gezinnen. Er werd o.a. belasting 
geheven op Plaisier Rijtuigen en Zeijljachten in Noord-Oost Friesland 1795-
1805. 
Onder de rijtuigenbezitters Collumerland en 't Nieuwkruisland, 1797 en 
1798 kwam Biening Hessels ook voor. Hij had een wagentje met 2 paarden. 
In het boek over de Kollumer Oproer 4 februari 1797 door Berend van der 
Veen wordt Biening Hessels ook genoemd.  
Citaat: “...... verslag van wat er rond de middag oostelijk van Kollum 
gebeurde wordt gegeven door Albert Hendriks, 'Dienstknegt ...... bij een 
Boer Bening Hessels, wonende tusschen Burum en Grijpskerk, maar digtbij 
de eerste plaats'.....”. 
Verder vond ik bij Tresoar verschillende aktes van verkoop/koop van 
huizen, alsmede aktes van Obligaties tussen Biening en Hessel en 
verschillende personen. 
 
Generatie 5: 
Hessel Hendriks, gedoopt op 31-10-1717 te Kollum. Hij trouwde (1) met 
Froukjen Lieuwes. (2) Grietje Nitterts/Bienings, geboren in 1728 te Burum. 
Doopboek Burum/Munnekezijl: Hessel Hendriks x Grietje Bienings, in de 
oude Brouwerij de Warfstermolen. Kinderen van Hessel en Froukjen: 
1.  Hessel Hendrik, 1740 te Kollum, 
2.  Aafke Hessels, 1741 te Kollum, 
3.  Lieuwe Hessels, 1743 te Kollum, 
4.  Trijntje Hessels, 1744 te Kollum, 
5.  Wike Hessels, 1746 te Kollum, 
6.  Lieuwe Hessels, 1749 te Nieuwkruisland o/ Kollum, 
7.  Attje Hessels, 1752 te Kollum, 
8.  Trijntje Hessels, 1752 te Warfstermolen 
 
Quotisatiedohieren 1749: 
Hessel Hendriks, Kollumerland, plaats: Nieuwkruisland, omschrijving: 
gemene boer, gezin: volw. 4 en kind: r, aanslag: 45-0-0, Bron 
Kollumerland, fol. 81. 
 
Kinderen van Hessel en Grietje: 
1. Biening Hessels, 
2. Jan Hessels, 1759 te Ee, 
3. Trijntje Hessels, 1762 te Warfstermolen, 
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4.  Wyke Hessels, 1764 te Warfstermolen, 
5.  Nykel Hessels, 1769 te Warfstermolen. 
 
Generatie 6: 
Hendrik Everts.  
Hij is de vader van Hessel Hendriks. 
 
De achternaam Van der Molen lijkt me een logische gezien de afkomst uit 
Warfstermolen. Toen ik een bezoek aan Kollum bracht, een aantal jaren 
geleden, viel het me op dat er erg veel naambordjes met de naam Van der 
Molen zijn. Waarschijnlijk allemaal afstammelingen van die ene Hendrik 
Everts........ Maar ja, hij moet toch ook nog ouders hebben gehad..........  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rienje Bisschop, de moeder van  Opa Jan van der Molen 
Jan van der Molen, op latere leeftijd. 
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DE FAMILIE HARTMANS 
IN DE DONGERADELEN, deel 1 
 
Pieter Hartmans (  (*) 
 
De familie Hartmans is tot de 20e eeuw vrijwel uitsluitend actief geweest in 
het boerenbedrijf. De familiegeschiedenis leest dan ook als een tijdreis 
langs verscheidene boerderijen. De familienaam is niet van Duitse 
oorsprong, evenmin is er een verband met het hart als inwendig orgaan. 
Het is een patroniem naar Hartman Annes (1705-1788, zv. Anne Piers en 
IJtje Dircks), eigenerfde op Vaardeburen onder Blija (kad. Blija B178, 
thans Farebuorren 24).(1) Er is destijds echter wel een beetje gesmokkeld. 
Hartman was gedoopt als “Hert Annes”. Per 1740 tekende hij met “Hart 
Annes” en na 1755 met “Hartman Annes”. Het eigenaardige is dat zijn oom 
Hart Piers, trekschipper en koopman te Dokkum, enige jaren eerder 
dezelfde naamsverandering was aangegaan. Wellicht vond men de 
voornaam meer achtenswaardig, of wellicht was er destijds niet strikt 
vernoemd en wilde men dat naderhand weer rechtzetten. Het gevolg van al 
deze sjoemelarij is dat enkele kinderen uit het gezin tijdelijk het patroniem 
“Harts” hebben gebruikt, in plaats van “Hartmans”. Enkele kleinkinderen 
hebben ook tijdelijk getekend met “Hatmans”. 
 
Hartman was getrouwd met Hiske Jorrits Wijmstra (1713-1766, dv. Jorrit 
Tietes Wijmstra en Gelske Piers Tania). Uit het huwelijk werden zes 
kinderen geboren waaronder Dirk Hartmans die later voorvader van de 
(meeste) Hartmansen in de Dongeradelen zou blijken. Volgen we nu Dirk 
Hartmans en in het bijzonder zijn bezit in de Dongeradelen. 
 
Dirk Hartmans (5 jan. 1755 te Blija-5 feb. 1798 te Wierum), zv. Hartman 
Annes en Hiske Jorrits Wijmstra, getrouwd op 10 okt. 1779 te Wierum/ 
Westdongeradeel met Adriaantje Kornelis Heeringa (19 mei 1759 te 
Wierum - 8 mei 1796 te Wierum), dv. Kornelis Pieters Heringa en Geertje 
Harmens Rintjema. UIT DIT HUWELIJK: 
1. Hartman Dirks Hartmans (27 okt. 1780 te Wierum - 21 mrt. 1858 te 
Nes), tr. 15 jun. 1806 te Nes met Maaike Melis Wynia (27 feb. 1779 te Nes - 
22 dec. 1857 te Nes, dv. Melis Klases Wynia en Ytje Hartmans). 
Landbouwer, assessor onder Nes. 
2. Geertje Dirks Hartmans (13 sep. 1783 te Wierum - 11 mei 1874 te 
Westernijkerk), tr. 28 jun. 1807 Wierum met Jan Jans van der Mey (4 nov. 
1780 te Westernijkerk - 23 sep. 1839 te Westernijkerk, zv. Jan Jans van der 
Mey en Naentske Foppes Wijmstra). Landbouwer onder Westernijkerk.  
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3. Hiske Dirks Hartmans (18 feb. 1786 te Wierum - 12 mei 1863, te 
Wierum), tr. 25 mei 1813 te Nes met Hartman Jorrits Hartmans (7 jan. 
1785 te Blija - 10 dec. 1837 te Wierum, zv. Jorrit Hartmans en Maaike 
Reinders Dijkstra). Landbouwer onder Wierum. 
4. Adriaantje Dirks Hartmans (13 mei 1788 te Wierum - 21 jul. 1804 te 
Nes). Oud 15 jaar. 
5. Kornelis Dirks Hartmans (23 okt. 1790 te Wierum - 15 jul. 1867 te 
Wierum), tr. 6 aug. 1815 te Nes met Lolkje Frederiks Schregardus (20 feb. 
1791 te Wierum - 25 jan. 1845 te Wierum, dv. Frederik Hendriks 
Schregardus en Taetske Jans Hettema). Landbouwer onder Wierum. 
6. Gelske Dirks Hartmans (2 mei 1793 te Wierum - 21 aug. 1815 te 
Ternaard), tr. 13 mei 1813 te Ternaard met Hendrik Wopkes Smidt (14 apr. 
1789 te Scharnegoutum - 27 nov. 1858 te Ternaard, zv. Wopke IJkes Smidt 
en Klaaske Jacobs). Onderwijzer te Holwerd en Hantum. 
7. Dirk Dirks Hartmans (19 apr. 1796 te Wierum - 5 jul. 1837 te 
Oosternijkerk), tr. 21 jun. 1821 te Wierum met Ytje Popes Wynia (20 nov. 
1799 te Berlikum - 9 apr. 1855 te Oosternijkerk, dv. Pope Fransen en Hiske 
Melis Wynia). Landbouwer onder Oosternijkerk. 
 
Adriaantje kwam uit een welgesteld boerenmilieu. Haar vader Kornelis 
Pieters Heringa (1710-1782, zv. Pyter Pyters en Jattje Pytters) was 
landbouwer, bijzitter/mederechter en dijksgedeputeerde van Westdongera-
deel geweest. Ten minste per 1745 gebruikte hij de familienaam “Heringa”. 
De kinderen schreven later veelal met dubbel “e”. Vader Kornelis en 
moeder Geertje waren per 1746 tot 1751 gebruikers van Rintjema onder 
Hantumhuizen/Ternaard (ook: “Rienkema”, “Rientjema”, kad. Ternaard 
B71, afgebroken, thans Wierumerweg 18).(2) Daarna verhuisden zij naar 
Ytsma onder Wierum (kad. Nes B336, afgebroken, thans greideperceel aan 
De Aak). Hier is Adriaantje geboren.  
 
Dirk en Adriaantje vestigden zich bij huwelijk op Ytsma. Daar hielden zij 
een landbouwbedrijf. Op latere leeftijd was Dirk eveneens ontvanger van 
Wierum. De plaats was tot 1711 nog in eigendom geweest bij de Itsma’s. Zij 
zullen zich destijds vernoemd hebben naar het verkregen bezit. De plaats 
zal vernoemd zijn naar de Friese edelman Riemes Itsma die hier volgens 
Winsemius in 1483 een stins had staan. Schotanus tekende in 1718 een 
stemhebbende plaats op kad. Nes B336, Van der Aa wist de stins in 1839 al 
niet meer aan te wijzen, en Eekhoff noemde de plaats in 1853 “Inia”. Dit 
heeft later enige verwarring veroorzaakt. Het Inia hornleger (ook: “Ynia”, 
Wierum SC1/ SP3) lag een stuk zuidelijker langs De Hulp/Wierumer 
Opvaart. Het was al sinds begin 18e eeuw een stem “sonder huys” en werd 
daarna altijd gebruikt bij boerderij In de Velde (Wierum SC13/ RC5/ SP3).  
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Het feit dat Eekhoff de naam “Inia” aan de toendertijd dichtstbijzijnde 
boerderij heeft toegekend zal er de oorzaak van zijn geweest dat deze 
naamgeving in volgende atlassen is overgenomen. Per 1718 was Ytsma in 
eigendom en gebruik bij de erven Pytter Cornelis van Wierum. Gebruiker 
werd zijn zoon Cornelis Pytters (ca1686-1748), boer, ontvanger, 
dorpsrechter en dijksgedeputeerde. Per 1749 werd hij opgevolgd door zijn 
oomzegger Kornelis Pieters Heringa (vader van Adriaantje). In 1779 wordt 
onze Dirk Hartmans gebruiker. Het eigendom is inmiddels vererfd en dan 
in handen van: Kornelis Pieters Heringa, Aafke Kornelis Sjoorda (ca1716-
1791, weduwe Dirck Pyters Heringa) en ds. Gerrit Obbes Putting (1752-
1810, predikant te Pingjum en Tjerkwerd, echtgenoot Lucia Columba).  
 
Dirk en Adriaantje kregen in de jaren daarna eigendom in verscheidene 
boerderijen uit Heeringa nalatenschappen. Ten eerste Klein Monnikhuys 
onder Nes (kad. Nes B205, afgebroken, thans bouwperceel ten 
noordwesten van Wierumerweg 12). Verder boerderij Wie onder Nes (kad. 
Nes A413, thans Wiesterweg 17) en nabijgelegen stem 36 onder Nes (kad. 
Nes B693, afgebroken, thans pand tegenover Wiesterweg 15). In 1788 
kregen Dirk en Adriaantje eveneens eigendom in Munkhuys onder Wierum 
(Wierum SC11, kadastrale ligging van het huis onzeker, vermoedelijk 

“Hotzehiem” kad. Nes A359). 
Het betreft wellicht de uithof die 
in het RVA werd gebruikt door 
“Jacob to Munckhuis”. Verder 
hadden Dirk en Adriaantje (met 
de Wynia’s) eigendom in 
Oenema onder Ternaard (kad. 
Ternaard B2/ B4, afgebroken, 
thans Nesserweg 26). Tenslotte 
hadden Dirk en Adriaantje nog 
eigendom in Heeringa te 
Oosternijkerk (kad. 
Oosternijkerk A91, thans De 
Buorren 2).  
 
 
 

Stemhebbende plaatsen ten zuiden van Wierum (Schotanus-Halma, 1718). 
1: Hania (SC10),  
2: Ytsma (SC6),  
3: Inia hornleger zonder huis (SC1) en  
4: In de Velde (SC13). 
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In 1791 kochten Dirk en Adriaantje nabijgelegen boerderij Hania te 
Wierum (ook: “Hannia”, kad. Nes B10, deels afgebroken, thans 
Pastoriestrjitte 5). Het voorhuis is eind 19e en begin 20e eeuw in gebruik 
geweest als pastorie. De voormalige boerderij staat daardoor ook wel 
bekend als Pastorieplaats. De plaats wordt op de Militaire topografische 
kaarten abusievelijk “Tania State” genoemd. Reinder Tolsma wist de plaats 
terug te voeren naar het RVA 1511, dan in gebruik bij Wijbe Hanije en 
mede-eigendom van de kloosters van Dokkum en Niawier.(3) Per 1640 was 
de plaats in eigendom bij Reijner van Putten. Daarna kwam bijzitter Pijtter 
Jans van Dokkum. In de 18e eeuw is de plaats lange tijd eigendom geweest 
van de Idsardi’s. Gebruikers waren Sijbe Hettes en zijn zoon Hette Sijbes. 
Dirk heeft in volgende jaren verscheidene landen onder de plaats gebracht. 
Per 1794 was Dirk (met zijn zwagers Pieter Kornelis Heeringa en Melis 
Klases Wynia) eveneens eigenaar van de herberg van Wierum (kad. Nes 
A278, thans Waterschapshuis aan het Kerkplein 2). Zij verhuurden het 
pand aan Johannes Havinga.(4) 
 
Aldus blijkt dat de echtelieden eigendom kregen in verscheidene Heeringa 
vastigheden. Dirk had bij huwelijk schijnbaar uitsluitend contanten 
ingebracht, die later gebruikt zullen zijn voor de aankoop of verbouwing 
van Hania en de herberg van Wierum. Adriaantje kwam in 1796 op Ytsma 
te overlijden, Dirk overleed twee jaar later. De minderjarige weeskinderen 
kwamen daarna onder curatele van hun omen Melis Klases Wynia (1744-
1805) en Jorrit Hartmans (1743-1805). In 1802 zijn de kinderen naar 
nabijgelegen Hania verhuisd.  
 
In 1804 werd er in opdracht van de kinderen een boerderij aanbesteed: 
“...Men praesenteerd publiek by Stryckgeld aan de minstaannemende te 
Besteden; het Arbeidsloon van een nieuw Voorhuis en Schuure van vier 
Gollen, te Nes op een koud steed, op Woensdag den 14 Maart 1804, ’s 
middags om 12 uur, ten huize van Jelle de Wilde, Castelein te Wierum, 
Bestek en Teekening zyn intusschen te zien bij de Erven van Dirk 
Hartmans te Wierum”. Het betreft De (nieuwe) Hocht onder Nes (ook: “De 
Hocht”, kad. Nes B49, thans Wierumerweg 3). De plaats werd aangeslagen 
onder Nes FC127 (Klein Monnikhuys van de Heeringa’s). De topografische 
aanduiding “De Hocht/Hogt” is in de loop der tijd overigens voor 
verscheidene velden gebruikt. Eind 18e eeuw werd de benaming gebruikt 
voor het groter gebied tussen Wierum en Nes. Eekhoff kent de benaming in 
1853 toe aan het plaatsje op kad. Nes B95 (afgebroken, thans bouwperceel 
tussen Wierum en Nes). Foppe Duinstra weet zich te herinneren dat het 
gebied oostelijk van Wierum rond de Nesserweg in de naoorlogse jaren ook 
aangeduid werd met “De Hocht”.(5) 
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Volgen we nu oudste zoon Hartman Dirks Hartmans, en in het bijzonder 
zijn bezit in de Dongeradelen. 

De nieuwe Hocht ten noorden van Nes (kad. Nes B49, thans Wierumer-
weg 3). Foto: Pieter Hartmans, 2008. 
 
Hartman Dirks Hartmans (27 okt. 1780 te Wierum - 21 mrt. 1858 te 
Nes), zv. Dirk Hartmans en Adriaantje Kornelis Heeringa trouwde 15 jun. 
1806 te Nes/Westdongeradeel met Maaike Melis Wynia (27 feb. 1779 te 
Nes - 22 dec. 1857 te Nes), dv. Melis Klases Wynia en Ytje Hartmans. 
UIT DIT HUWELIJK: 
1. Dirk Hartmans Hartmans (19 okt. 1808 te Nes - 27 apr. 1877 te 
Ferwerd), tr. 27 aug. 1829 met Grietje Rintjes Bleinsma (23 aug. 1807 te 
Ferwerd - 18 dec. 1859 te Ferwerd, dv. Rentje Reinders Bleinsma en Sytske 
Jackeles). Boer onder Nes, Holwerd en Ferwerd. 
2. Ytje Hartmans Hartmans (9 dec. 1809 te Nes - 10 aug. 1857 te 
Beetgum), tr. 9 jul. 1828 te Menaldum met Johannes Everts van Aisma (18 
sep. 1804 Beetgum-24 dec. 1852 Beetgum, zv. Evert Klases van Aisma en 
Geertje Johannes Wijngaarden). Boer en lid van het grietenijbestuur 
Menaldumadeel. 
3. Melis Hartmans Hartmans (10 mei 1813 te Nes - 25 mrt 1846 te 
Nes), tr. 31 okt. 1833 met Ytje Harmens Meinsma (29 dec. 1812 te Paesens - 
21 jul. 1865 te Nes, dv. Harmen Hendriks Meinsma en Tjitske Jans). Boer 
onder Nes. Zij in 1848 hertr. met Jochum Roelofs Beetsma (1818-1865). 
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4. Adriaantje Hartmans Hartmans (21 feb. 1815 te Nes - 31 okt. 1872 
te Pieterzijl), tr. 17 dec. 1869 te Pieterzijl met Jacob Dirks Hamming. 
Weduwnaar Klaaske Hartmans Hartmans.  
5. Gelske Hartmans Hartmans (5 mei 1818 te Nes - 23 okt. 1882 te 
Holwerd), tr. 15 jun. 1843 te Holwerd met Jackle Rintjes Bleinsma (9 mrt. 
1815 Holwerd - 20 jun. 1863 te Holwerd, zv. Rentje Reinders Bleinsma en 
Sytske Jackles). Boer onder Holwerd (broer van Grietje Rintjes Bleinsma). 
6. Klaaske Hartmans Hartmans (9 dec. 1821 te Nes - 11 mrt 1866 te 
Grijpskerk), tr. 15 sep. 1859 te Beetgum met Jacob Dirks Hamming (2 dec. 
1826 te Pieterzijl - 7 aug. 1896 te Pieterzijl, zv. Dirk Hendriks Hamming en 
Froukje Jacobs Zetsma). Boer onder Pieterzijl. 
 

De echtelieden waren neef en nicht van elkaar. Maaike was geboren en 
getogen op Wynia onder Nes (ook: “Winia State” of “Great Winia”, kad. 
Nes B651, thans Nijkerksterweg 14). Hartman en Maaike zullen tijdens de 
eerste huwelijksjaren op De nieuwe Hocht gewoond hebben.  

Landen van De nieuwe Hocht per 1860. 
1: ‘t Alde Kattehús (kad. Nes B224) 
2: De nieuwe Hocht (kad. Nes B47-B62, B84, B85, B233, B226, B237, 
B708, B709, A400, Oosternijkerk B174, B392, B481).  

 

In 1815 verkreeg Hartman de nabijgelegen boerderij ‘t Alde Kattehús 
(naamgeving uit de 20e eeuw, kad. Nes B224, thans Wierumerweg 18-20). 
Hartman en Maaike werden daarna gebruikers van deze plaats, maar ze 
bleven op De nieuwe Hocht wonen. ‘t Alde Kattehús was toendertijd nog 
geen volwaardige boerenplaats. Het bestond slechts uit de vier 
aangrenzende percelen Nes B223 tm. B226.  
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Tijdens de Volkstelling 1829 woonde het gezin nog steeds op De nieuwe 
Hocht onder Nes. ‘t Alde Kattehús werd toen als arbeiderswoning gebruikt 
door Jan Atzes van der Ploeg e.a. In de jaren 1840 kwam ‘t Alde Kattehús in 
gebruik bij Ype Oebeles Viersen (1808-1877) die in 1851 naar Anjum 
vertrok. Daarna kwam Sjoerd Klazes Sipma (1828-1911, zv. Klaas Symens 
Sipma en Maaike Sjoerds de Groot). 

Landen van ‘t Alde Kattehùs per 1860.  
1: ‘t Alde Kattehùs (kad. Nes A51, A88, A90, A116, A119, B32, B35, B37-
B46, B223-B226, B228, B229, B234 (huis), B235, B238, B253, B254, B264, 
B265, B303, B331, Ternaard A206-A208),  
2: De nieuwe Hocht (kad. Nes B49). 
 
Inmiddels was Wynia aangekomen bij Maaike en haar broers en zuster. 
Hartman en Maaike waren gebruikers van de plaats, maar niet bewoners 
van het huis. Zij verhuurden dit achtereenvolgens aan: Melis Popes Wynia 
(1792-1861, zv. Pope Fransen en Hiske Melis Wynia) die er tot 1838 
woonde, en aan zoon Melis Hartmans Hartmans (1813-1846) die op Wynia 
kwam te overlijden. Zijn echtgenote Ytje Harmens Meinsma (1812-1865) 
bleef daarna nog enige jaren op de plaats. Haar zoon Hartman Melis 
Hartmans (1836-1920) werd later opvolger op Wynia. In 1818 en 1834 
deelde Maaike in de nalatenschap van haar broers Hartman Melis Wynia 
en Klaas Melis Wynia. Maaike kreeg daarna het volle eigendom in Wynia.  
 
Per 1832 hadden Hartman en Maaike eigendom in 82 percelen, waaronder 
vier boerderijen en vijf huizen. Namelijk: De nieuwe Hocht, ’t Alde 
Kattehús en Wynia onder Nes, en de Kooiplaats onder Ee (kad. Ee C608, 
afgebroken, thans Hoitensreed 3). Hartman had deze plaats in 1827 samen  
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met zijn broer Kornelis gekocht en in 1841 weer verkocht. De huizen: 
dijkhuisje tussen Wierum en Nes (kad. Nes B234, afgebroken, thans 
bouwperceel ten noorden van ’t Alde Kattehús), dijkhuisje tussen Wierum 
en Nes (kad. Nes B34, afgebroken, aan het meertje bij de overgang 
Nesserweg/Wierumerweg), huis in de dorpskom van Wierum (kad. Nes 
A301, aangekocht in 1816: “...Een Huizinge cum annexis staande en 
gelegen te Wierum en aldaar gekwoteerd met nummer zevenenvijftig 
voorheen gediend hebbende tot een barak voor militairen”, afgebroken, 
thans ongeveer Kerkplein 4), huis in de dorpskom van Wierum (kad. Nes 
A305, afgebroken, thans Luidgerstrjitte 10) en nog een huis in de 
dorpskom van Wierum (kad. Nes A311 aangekocht in 1828, verkocht in 
1845 aan Hette Thijsen de Jong slager te Wierum, afgebroken, thans 
Liudgerstrjitte 5).  
 
Hartman en Maaike hielden ook nog 2/3 in de herberg van Wierum. Dit 
pand was van hun beide ouders aangekomen. Gebruiker sinds ten minste 
1768 was Johannes Havinga van Ternaard. Per 1802 was Jelle Jacobs de 
Wilde de kastelein. Per 1811 was dat Sjoerd Pieters Feenstra (1783-1850). 
In 1812 verkochten Hartman en Maaike hun eigendomsdeel aan gebruiker 
Sjoerd Pieters Feenstra. In de akte is de oostelijke naastligger de eerder 
genoemde militaire barak Nes A301. Het zal daar in de Franse tijd dus wel 
een drukke bedoening zijn geweest. Feenstra zal wellicht zakelijke belangen 
met de militairen hebben gehad. Misschien werd hij mede hierdoor in 1813 
na het vertrek van de Fransen het slachtoffer van vergeldingsacties. 
 
De ambities van Hartman manifesteerden zich in verscheidene bestuurlijke 
functies. Rond 1814 was hij armvoogd van Nes. Vanaf 1818 was hij 
vrederechter en dijksgecommiteerde van Westdongeradeel. Rond 1823 was 
hij tevens strandvonder van Westdongeradeel en tot op hoge leeftijd 
dijkgraaf van Westdongeradeel en kerkvoogd van Nes. Tot ten minste 1833 
was Hartman majoor in de schutterij. Tot 1849 was hij assessor/kanton-
rechter van Westdongeradeel. Op latere leeftijd raakte Hartman nog 
betrokken bij een conflict omtrent de benoeming van de dominee van Nes. 
De floreenplichtigen van Nes hadden op 27 mrt. 1856 met meerderheid van 
stemmen ds. Jac. Wouters tot nieuwe dominee benoemd. De stemmen 
waren uitgebracht door Douwe Ruurds Stallinga (1786-1852) en Hartman 
als gemachtigden van de floreenplichtigen. Het aantal stemmen per 
floreenplichtige werd in deze tijd bepaald door het eigendom in 
vastigheden. In de praktijk was dit eigendom echter vaak in handen van 
beide echtelieden. Daarom hadden Stallinga en Hartman niet alleen 
namens de mannen gestemd, maar ook namens de vrouwen die mede-
eigendom hadden. Frans Popes Klaver (1806-1874) ging hiertegen in  
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beroep, waarna een 60-tal stemmen ongeldig werd verklaard en de andere 
kandidaat ds. J. Engelsma Mebius werd benoemd. De kosten kwamen voor 
rekening van Stallinga en Hartman. Deze gingen in hoger beroep bij het 
provinciaal kerkbestuur en kregen daar hun gelijk. Klaver ging vervolgens 
weer in hoger beroep bij de synode, maar kreeg geen gelijk en moest voor 
de kosten opdragen. Ds. Jac. Wouters werd daarna tot nieuwe dominee 
benoemd, maar bedankte voor de eer!(6)   
 
Bruno Lieuwes van Albada (1792-1877) deed in 1875 enigszins verbitterd 
verslag van een anekdote waarin een onsympathiek beeld van Hartman 
ontstaat. Albada en W. de Jager hadden beiden naar de functie van 
schoolmeester in Nes gesolliciteerd. Er was echter onenigheid over de 
aanstelling. Het schoolbestuur wilde De Jager, en schoolopziener Martens 
wilde Albada. Toen deed Hartman in zijn hoedanigheid als assessor een 
ongebruikelijk voorstel. Wie het best een evangelisch gezang ten gehore 
kon brengen zou aangesteld worden. Beide heren zongen hun lied, waarna 
het bestuur in beraad ging. Albada noteerde de volgende uitspraak van 
Hartman: “...Meesters! Ik heb het voorrecht gehad aan een kostschool 
voor jonge boeren mijne opleiding te genieten, zie je? Daar beoefenden wij 
grondig de muziek, zowel vocaal als instrumentaal, vandaar dat ik mij 
bevoegd reken over ’t koraalgezang te kunnen oordelen, zie je? Gij, 
meester Albada, naamt niet genoeg het movement crescendo in acht, 
waar het in de hoogte ging. Ook Uw diminuendo was misplaatst en te veel 
tremulant, doch dit schrijf ik toe aan timiditeit. Uw dolce en pianissimo 
beviel me ook minder, zie je? In ’t kerkgezang houd ik van fortissimo. ’t Is 
om dit een en ander dat we U, meester Jager kortaf gelukwensen met de 
overwinning op Albada behaald”.(7)  
 
Maaike kwam in 1857 te overlijden, Hartman overleed drie maanden later. 
Hartman en Maaike lieten een bedrag na met een netto waarde van liefst     
f 206.500,-. De nalatenschap was een culminatie van kapitaal uit de 
families Hartmans, Wijmstra, Heeringa, Rintjema en Wynia. De scheiding 
veroorzaakte echter een enorme uitstroom naar andere families (i.c. meer 
dan 5/6 naar Hamming, Bleinsma, Huizinga, Beetsma en Van Aisma). 
 
Volgen we tenslotte nog het eigendom in de genoemde plaatsen. In 1811 
verkochten de erven Gertje Tjerks hun helft in Ytsma aan de mede-
eigenaren Hartmans/Heeringa. Zoon Kornelis Dirks Hartmans (1790-
1867) kreeg daarna het volle eigendom en hij vestigde zich met echtgenote 
Lolkje Fredriks Schregardus op de plaats (volgt). Klein Monnikhuys was 
per 1798 in gebruik bij Aukje Louws Jousma (1756-1800, wed. Pieter 
Kornelis Heeringa). Hun zoon Kornelis Pieters Heeringa (1785-1845) werd  
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daarna eigenaar/gebruiker. De erven Hartmans hielden nog 63 pondemaat 
in de plaats, waar later De nieuwe Hocht op werd gesticht. 
 
Boerderij Wie onder Nes kwam in 1818 in eigendom bij gebruiker Tjepke 
Wierds Wierstra (1748-1825). Daarna werd predikant Syds van Kleffens 
(1795-1858) eigenaar met Samuel Jans Huizinga (1795-1863) als gebruiker. 
Daarna kwamen Harmen Geerts Douma (1825-1862) en echtgenote 
Taetske Kornelis Hartmans (1827-1869, dv. Kornelis Dirks Hartmans en 
Lolkje Fredriks Schregardus). Van circa 1870 tot 1886 waren de gebruikers 
Oege Bouwes Bergmans (1846-1887) en echtgenote Antje Melis Hartmans 
(1845-1905, dv. Melis Hartmans Hartmans en Ytje Harmens Meinsma). 
Stem 36 onder Nes was per 1818 in eigendom en gebruik bij Berent Ates 
Jongsma (1784-1832). Per 1838 was Wierd Tjepkes Wierstra (1791-1865) 
eigenaar/gebruiker. Oenema onder Ternaard kwam in eigendom bij Bote 
Klases Wynia (1750-1814) en echtgenote Adriaantje Tabes Hoekstra (1749-
1820). Zij lieten hier in 1803 een nieuwe boerderij bouwen (volgt). 
Heeringa te Oosternijkerk werd nog tot 1814 bewoond door Cornelis Jans 
Sjoorda (1757-1824) en echtgenote Adriaantje Durks. Daarna kwam de 
plaats in eigendom bij Louw Pieters Heeringa (1787-1849, zv. Pieter 
Kornelis Heeringa en Aukje Louws Jousma) en echtgenote Yttje Jacobs 
Sinia. Daarna kwam dochter Aukje Louws Heeringa (1811-1882). In 1903 is 
hier een nieuwe boerderij gesticht. Inscriptie stichtingssteen: “...De eerste 
steen aan dit gebouw gelegd door B.I. Heeringa den 5 Mei 1903”.  
 
Hania was per 1823 nog in gezamenlijk eigendom bij Hiske Dirks 
Hartmans (1786-1863) en haar broer Dirk Dirks Hartmans (1796-1837). In 
1836 verkocht Dirk zijn eigendomsdeel aan Hiske en haar echtgenoot 
Hartman Jorrits Hartmans waarmee zij het volle eigendom kregen 
(vervolgt). De nieuwe Hocht kwam aan bij Hartman, Gertje en Maaike 
Johannes van Aisma (kinderen van wijlen dochter Ytje Hartmans 
Hartmans 1809-1857 en echtgenoot Johannes Everts van Aisma te 
Beetgum). Gebruiker tot 1888 werd Harmen Melis Hartmans (1840-1924, 
zv. Melis Hartmans Hartmans en Ytje Harmens Meinsma). De plaats werd 
in 1876 verkocht door Gertje van Aisma (1847-1924) te Beetgum aan Dirk 
Dirks Hartmans (1822-1888) te Hantum. In 1887 doorverkocht aan 
Johannes Martens van Kuiken (1842-1921) dan te Amsterdam: “...Eene 
huizinge met erf, tuin, hieminge, hornleger, schuur, stalling voor achttien 
koeijen en zeven paarden, lijtshuis, wagenhuis aan den Kunstweg in de 
nabijheid van Nes”. Van Kuiken verhuurde de plaats daarna aan zijn neef 
Simon Jans van Kuiken (1832-1922). De plaats zal na 1921 aangekomen 
zijn bij de erven Van Kuiken/Nifterink en kwam daarna in gebruik bij de 
familie Hoogland en daarna De Graaf, thans mts. R. de Graaf.  
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’t Alde Kattehús kwam aan bij zoon Dirk Hartmans Hartmans (1808-1877) 
en dochter Adriaantje Hartmans Hartmans (1815-1872). Gebruiker was 
Sjoerd Klases Sipma (1828-1911, zv. Klaas Symens Sipma en Maaike 
Sjoerds de Groot) met echtgenote Maaike Dirks Hartmans (1830-1899, dv. 
Dirk Hartmans Hartmans en Grietje Rintjes Bleinsma). De plaats kwam na 
1877 in verscheidene delen aan bij de erven, en werd in 1897 in talloze 
delen verkocht.(8) Het huis kwam daarna in eigendom bij notaris Jitze 
Feenstra (1842-1925) van Metslawier. De plaats zal begin 20e eeuw 
afgebroken zijn. De huidige boerderij is nog tot ongeveer 1928 bewoond 
geweest door Romke Wustman (1880-1963), later kwam Soepboer. Tot 
recentelijk werd hier het kattenpension van Dolf en Kitty Schuurman 
gehouden. Wynia onder Nes kwam aan bij de dochters Gelske Hartmans 
Hartmans (1818-1882) en Klaaske Hartmans Hartmans (1821-1866). Zij 
verhuurden de plaats aan Hartman Melis Hartmans (1836-1920, zv. Melis 
Hartmans Hartmans en Yttje Harmens Meinsma) die er tot 1871 zou 
blijven (volgt).  
 
Het eigendom in de herberg te Wierum werd in 1812 verkocht aan 
gebruiker Sjoerd Pieters Feenstra (1783-1850). Feenstra werd na het 
vertrek van de Fransen in nov. 1813 slachtoffer van vergeldingsacties. 
Vanaf 1818 verhuurde hij de herberg aan Bauke Scheltes Wiedema. Per 
1824 was de kastelein Sjoerd Saskers Tuinstra die in 1826 kwam te 
overlijden, waarna zijn echtgenote Luitske Luitjens Bakker de herberg 
overnam. In 1829 werd de herberg te koop aangeboden: “...hebbende van 
de Bovenkamers een schoon Zeegezicht, en daar door zeer voordelig 
geschikt tot het houden van bijeenkomsten van Collegien of Gezel-
schappen, zoo als daar van sedert een reeks van jaren ook een goed 
gebruik wordt gemaakt”. De herberg bleef echter in eigendom bij de 
Feenstra’s. Gebruiker werd Sybe Ages Visser. Hij kwam in 1829 te 
overlijden en werd daarna opgevolgd door zijn echtgenote Elisabeth Jacobs 
Heeringa. Per 1841 was Oebele Kijlstra de kastelein. in 1844 verkochten de 
Feenstra’s aan Eppe Jans Sluiter van Betterwird die ook gebruiker werd. 
Sluiter kwam in 1848 te overlijden en werd daarna opgevolgd door zijn 
echtgenote Eelkje Ewalds Gorter. De weduwe Sluiter verkocht in 1848 aan 
Jan Klases Hagel (1822-1903) die ook gebruiker werd. Hagel vertrok in 
1891 en verkocht aan Gerben Elias Sikkema (1834-1922). Sikkema was tot 
1917 kastelein en werd daarna opgevolgd door mede-eigenaar Sybe 
Wiersma. In 1918 verkochten Sikkema en Wiersma aan het waterschap De 
Contributie Zeedijken van Oostdongeradeel. Wiersma bleef nog tot ten 
minste 1930 op de herberg. In de jaren 1960-1970 werd het pand bewoond 
door de heer Geert J. de Weert (dan dijkopzichter en hoofd van de 
technische dienst van het waterschap). Het gebouw staat thans bekend als  
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Waterschapshuis en heeft de juridische status van rijksmonument. In 
verscheidene publicaties wordt overigens een onjuiste eigendoms-
geschiedenis van de herberg gegeven. De oorzaak hiervan ligt in de 
verwarring van kad. Nes A278 op Ameland met kad. Nes A278 in 
Westdongeradeel. Daardoor wordt ten onrechte beweerd dat de herberg 
eigendom geweest zou zijn van ene Andries Davids Vellema. 
 
Volgende keer: Hartman Jorrits Hartmans en Hiske Dirks Hartmans op 
Hania. Kornelis Dirks Hartmans en Lolkje Fredriks Schregardus op Ytsma. 
 
(* Speciale dank aan: F. Duinstra, G. de Jong en R. Tolsma) 
 
Noten: 
1. Kadastrale aanduidingen betreffen de nummering van 1832 (zie ook het HisGis 
op http://www.hisgis.nl). Gebruikte afkortingen: SC (Stemkohier), FC 
(Floreenkohier), RC (Reëelkohier), SP (Speciekohier). 
2. Meer over Rintjema en de Rintjema’s in: “Gryt rint sju ma, De Rintjema’s van 
Rintjema State” door Hessel de Walle, 2005 (http://www. walmar.nl/ 
verhalen/rintjema.pdf). 
3. “Vragen en antwoorden” door Reinder Tolsma. De Sneuper aug. 1997 nr. 43.  
4. Zie ook: “Beschrijving van foto’s”, De Sneuper aug. 2004 nr. 72. 
“Verbetering/aanvulling” door Gerrit de Jong, De Sneuper dec. 2004 nr. 73. 
Verder: Fries Fotoarchief. Collectie: Tresoar Foto’s nr. 40193, Collectie: PBF 
Prentbriefkaarten nrs. AO144 en AO145.  
5. Notities en mededelingen van Foppe Duinstra, 2008/ 2010. Zie ook: “Waar nu in 
2010 de schapen van Tjip de Beer grazen” De Fûke (dorpskrant Wierum), mei 
2010. 
6. “Nes, in doarp yn 'e Dongeradielen” door Krine Boelens. Kamminga Dokkum, 
1950. 
7. “Uit de oude en nieuwe doos: herinneringen uit de school en het leven van een 
80-jarigen oud-hoofdonderwijzer” door B.L. van Albada. Versluys Groningen, 
1875. 
8. Zie voor details: “Verkoping van een Zathe met Landerijen te Nes in 1897” door 
A.J. Dijkstra, De Sneuper dec. 2006 nr. 81.  

 
 
 
 
Leden: 
Indien er wijzigingen optreden in gegevens zoals: Adres, telefoon, e-
mailadres, bankrekeningnummer (bij machtiging), zou u dit dan ons willen 
doorgeven. Zo blijft ons ledenbestand up to date. Leden, welke de 
vereniging geen machtiging (hebben) geven, graag wel aandacht voor de 
contributie. Wij sturen geen nota’s (kostenbesparing).  
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ALTIJD STRIJDVAARDIG 
 

Anton Musquetier
 
Vandaag 22 april 2011 op http://altijdstrijdvaardig.nl is een begin gemaakt 
met het Kerkarchief van Ried en Boer 1614-1972 en aangevuld met 34 
inventarisnummers = 4457 gefotografeerde pagina's  
Dopen, Trouwen, Lidmaten, Overlijden en Begraven, Rekeningboeken, 
Armvoogdij, Diaconieboeken, Ingekomen en Uitgaande stukken, 
Kasboeken Kerk en Diaconiebezittingen, enz. van onderstaande kerkelijke 
gemeenten zijn nu totaal ca. 135.927 gefotografeerde bladzijden. 
Achlum-Hitzum-1656-1934 
Birdaard-1645-1796 
Blija en Hogebeintum 1611-1980 
Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898 
Dokkum DTB (in bewerking) 
Dongjum-1671-1970 
Donkerbroek en Haule-1701-1946 
Ferwerd-1654-1958 
Hallum-1532-1934 
Heeg-1594-1915 
Herbaijum-1730-1903 
Hijum Doopsgezind 1654-1670, 1701-1708, 1730, 1761-1810, 1848 
Joure-1802-1856 
Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897 
Marrum-Westernijkerk-1619-1962 
Midlum 1605-1970 
Minnertsga 1655-1882 
Olde en Nijeberkoop-1714-1812 
Oosterwolde-Appelscha en Fochteloo-1708-1812 
Peins en Zweins 1653-1971 
Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980 
Schalsum 1636-1971 (in bewerking) 
Ried en Boer 1614-1972 
Sloten 1594-1934 
Tjerkgaast-1772-1812 
Tzum (Tjum) 1634-1909 (in bewerking) 
Wanswerd en Jislum 1686-1977 
Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934 
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PAULUS KORNELIS BUWALDA, 
soldaat út Ljussens, legere yn Geldrop, 1832 
 
Doede Douma (  
 
Ynlieding 
Yn De Sneuper 85 (1) skreau Jan Paasman oer de Fryske soldaten dy’t 
meidien ha oan de Tsiendeiske Fjildtocht tsjin de Belgen yn 1831. Yn de 
lange rige fan nammen dy’t yn fjouwer ôfleveringen publisearre binne, foel 
my de namme op fan Paulus Kornelis Buwalda, berne yn Ljussens, dy’t yn 
dy tiid in brief skreaun hat oan syn famylje dy’t bewarre bleaun is. Om’t ik 
ûndersyk doch nei de skiednis fan dat doarp ha’k my wat ferdjippe yn it 
libben fan dizze Paulus Buwalda mei ûndersteand resultaat. 
 
Famyljegegevens 
Paulus is berne op 30-11-1801 yn Ljussens as soan fan Kornelis Annes 
Buwalda en Aafke Minnes. Hja trouden yn 1787 yn Eanjum en kamen yn 
1789 nei Ljussens. It gesin fan Kornelis en Aafke bestie út acht bern (berne 
tusken 1788 en 1807), fjouwer jonges en fjouwer famkes. Paulus wie de 
jongste soan. Kornelis is stoarn yn 1812 en dêrom naam Aafke yn datselde 
jier foar fiif fan har bern as famyljenamme ‘Buwalda’ oan. 
 
Yn tsjinst 
Paulus kaam yn 1820 by de Nasjonale Milysje mar hat, neffens de stikken, 
earst in tiidsje yn it sikehûs lein, wêr’t dat krekt foar wie en yn hokker 
sikehûs, is net bekend. Hy is doe dochs noch goedkard foar de aktive tsjinst 
en krige by it lotsjen it lege nûmer 10 en soks betsjutte dat er ‘ynlotte’ wie. 
Doe’t Paulus yn tsjinst moast, wie hy de tredde út it gesin want syn 
bruorren Anne en Joachim wiene him al foar gien (2). Soks wie foar harren 
mem Aafke Minnes fansels hiel wat, trije soannen yn militêre tsjinst. De 
oarloch mei de Frânsken wie dan wol oan de kant mar troch it “Verdrag van 
Wenen” hongde driging fan in nije oarloch (tsjin de Belgyske lânsgenoaten) 
al wer yn ‘e loft. Har man Kornelis wie yn 1812 stoarn en hja bleau mei 6 
bern yn ‘e hûs sitten. Tsien dagen nei har man stoar ek dochter Renske, 4 
jier âld.  
Aafke sil wol yn noed sitten ha oer har trije soannen want de militêre tsjinst 
wie doe 5 jier en it duorre dus wol efkes foar’t de jonges wer thúskamen.  
Paulus hat twa kear 5 jier ûnder de wapens west, hy sil nei de earste 5 jier 
wol bytekene ha. Mooglik hat er ek in saneamde ‘remplesant’ west, immen 
dy’t yn plak fan in oar de tsjinsttiid útsiet (en dêr foar betelle waard 
fansels). Yn 1830 kaam er as reserve by de skutterij en ek dêr hat er 5 jier 
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tsjinne want hy is op 11-7-1835 út militêre tsjinst ûntslein. Hy siet doe by de 
1e ôfdieling, 2e batterij fan de 5e en 6e Kompanjie. 
 
De brief 
Paulus hat op 19 july 1832 yn Geldrop, dêr’t er doe legere wie mei syn 
tsjinstmaten, in brief nei syn mem en fierdere famylje en freonen skreaun, 

dy’t bewarre bleaun is (3). 
Begjin fan de brief fan Paulus 
 
It is wat in ‘drege brief’ mar it jout wol oan hoe’t dizze Paulus yn it libben 
stie en hoe’t er oer it leauwen tocht. It falt nammentlik op dat er nochal wat 
‘preekjende stikken’ yn sitte; hy koe wol dûmny wurde, is jins gedachte 
dan. It jout ek in moai tiidsbyld want Paulus wie net de iennige yn Ljussens 
dy’t sa tocht, o nee. Troch dizze brief en de taal dy’t Paulus brûkt, is de 
hâlding fan syn nicht Stijntje Paulus’ Buwalda ek better te begripen. It siet 
yn’t laach, soe men sizze kinne. 
Dizze Stijntje Buwalda gie yn de tiid fan de Ofskieding (1834/5) as earste 
nei dûmny De Cock yn Ulrum om by him te tsjerkjen. Soks betsjutte in reis 
fan 25 km, rinnendewei dus in 5 oeren! Stijntje Buwalda wie widdofrou en 
hie om oan de kost te kommen in lyts winkeltsje. De dûmny fan Moarre-
Ljussens moast neat ha fan dizze tsjerkegong fan Stijntje nei Ulrum, dat hja 
wurdt foar de tsjerkerie roppen. Se moat útlizze wêrom’t se nei Ulrum giet 
en as se útpraat is, sizze dûmny en tsjerkerie dat as sy by har tsjerkjen yn 
Ulrum bliuwt, de tsjerkeriedsleden net mear yn har winkeltsje komme sille 
as klant. Dan soe Stijntje har winkeltsje wol slute kinne, om’t ek oare 
minsken dêrtroch faaks net mear by har komme sille. De tsjerkerie wol ha 
dat se mar mei har twa bern de buorren troch gean sil en psalmferskes 
sjonge, want hja wie dochs sa from? 
Doe moat Stijntje sein ha: “Dat liket slim, mar is net sa slim, dûmny, want 
de God fan Elia libbet noch”. Stijntje doelde hjirby op it ferhaal fan de 
widdo fan Sarfat, dy’t de profeet Elia yn hûs naam. De oalje en it moal om  
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koeken te bakken rekke net op salang’t Elia by har yn ‘e hûs wie. Stijntje 
leaude dus dat se holpen wurde soe, hoe dan ek. 
 
Sitaten 
It earste stik fan de brief wurdt hjir yn syn gehiel ôfprinte, út de rest (de 
brief is yn totaal wol 6 kear sa lang!) wat sitaten: 
 
Geldorp, den 19 julij 1832 
Mijn geliefde eerwaarde en veel geagte moeder en ook alle mijne vrinden ja 
ook alle diegeene alwaar ik voor dezen als vrinden met verkeerd heb ik laat 
u weten dat ik mij door de goedheid des heeren in het ligchaam in een staat 
van gezondheid mag bevinden en ik hoop ook zeer van harten van allen 
hetzelve en ik laat u weten dat ik u briefje dat in holdema zijn brief was wel 
in gezondheid en met blijdschap heb ontvangen en daaruit verstaan dat gij 
u allen ook door des heeren goedheid naa het ligcham nog in een staat van 
gezondheid mag bevinden hetwelk mij tot blijdschap was en nu laat ik u 
nog weten dat wij den 15 junij vertrokken zijn van zeuvendonk drie uren 
terug van de grenzen na mierloo en doe zijn wij den julij weer vertrokken 
van mierloo een uur van zijden na geldorp en ik hadde u ook al eerder 
willen schrijven maar ik verwagte gedurig verandering op de eene wijze of 
de andere en wij zouden ook in de kamp geweest hebben en alsoo heb ik 
een poos daarna gewagt met schrijven en of wij nu ook nog van deze maand 
in de kamp moete en weet ik niet en wat de omstandigheden aan-
belangende is daar kan ik u nog niet veel van melden maar zoo als ik 
gehoord heb dan willen zij holland nu dwingen als het niet met akkoort kan 
dan met gewelt met de wapens namelijk vrankrijk en braband (=it 
takomstige België, DD) en engeland alzoo is hier gezegd bij de menschen en 
ook geschreven in de kranten maar nu is de zaak niet in handen van 
menschen maar alleen en geheel in de hand van een almagtigen god en 
alles is op de wenk van zijnen almagt die maar spreekt en het is er en gebiet 
en het staat er en een koning wordt niet behouden door een groot heijer en 
een helt wordt niet gereddet door grote kragt en het is ook het peert niet 
dat de overwinninge behaalt ps 33 maar het is alleen de heere want zoo de 
heere de stad niet en bewaart tevergeefs wake de wagters het is tevergeefs 
ps 127 … 
(…) en wij hebben hier nu al zooals ik gehoord heb digte bij die ziekte gelijk 
ik denk dat gij wel gehoord zult hebben hoe dat nu al een tijd de slaande 
hand des heeren bijzonders in het rijk van babel geweest is met een lange 
oorlog en de pest en bijzonder in vrankrijk en nu heb ik gehoort dat het 
hier nu al digt bij is te zeggen de ziekte en het is ons gezegt dat het al in 
holland is (…) en daar het leven waarlijk in christus is daar zal het sterven 
altijd een groot gewin zijn maar buiten christus is god een verterend vuur  
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en wat is het imers een ongelukkige staat die nog van Jezus vervreemd is 
want hij is alleen de weg en de waarheit en het leven en niemant komt tot 
de vader dan door hem Joh 9:6 (…) want het leven van een ider mens is 
gelijk een bloeme des elds die zomtijds in een ogenblik wordt afgesneden 
ps 103 en wat zal het dan verschrikkelijk zijn om zoo in een onbekeerde en 
onversoende staat de rigter tegemoet te gaan (…) voor degeene die onder 
het ligt van het eevangeli verlooren gaan want die zullen nog veel zwaarder 
oordeel hebben matth 10:15 (…) want als de heere een zondaar waarlijk aan 
hemzelve ontdekt en hem zijn ellendige en rampzalige toestand laat inzien 
o dan moet hij uit dat vergelegen land vlugte luk 15 (…) en die de geestelijke 
liefde kan moet zeggen dat de geest overtreft al het vlees nu groet ik u mijn 
moeder en ook alle mijne vrinden en ook alle diegeene alwaar ik vrind-
schap met heb. 
Paulus Kornelis Buwalda 
 
Paulus wurdt gernier 
Ut it Befolkingsregister fan 1839 wurde wy gewaar dat Paulus nei syn 
tsjinsttiid gernier wurden is yn Ljussens. Hy wenne yn by skipper Wiebe 
Jeltema. Paulus is nea troud west en komt op 1 jan. 1842 te ferstjerren: 
“ongehuwd overleden”, sa’t de akte oanjout. Hy is stoarn yn hûs nr. 28 en 
troch De Sneuper 41 (4) is bekend dat dat Eanjum D 194 is, no bewenne 
troch de famylje Marten Kuipers. It is it hûs, midden op de foto, rjochts fan 
de wei, op it krúspunt Eanjum-Nijtsjerk, Peazens-Moarre (dizze lêste wei, 
de Moarsterwei neamd, is pas yn 1856 oanlein). 
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Syn tsjinsttiid en syn bestean as gernier hat Paulus net folle jild opsmiten 
want neffens de Memoarjes fan Súksesje hie er gjin ‘onroerend goed’. Mar 
dat sil him, sjoen syn libbenshâlding sa’t út de brief bliken docht, net folle 
útmakke ha. 
 
Noaten: 
1. De Sneuper 85, bl. 216, des. 
2007 
2. Op 30-4-1817 waard Anne 
Kornelis Buwalda, berne 30-9-
1796, ynskreaun by de Nasjonale 
Milysje mei it lotnûmer 9. Hy 
wenne net mear by syn mem thús. 
Op 31-1-1818 waard Jochemus 
Kornelis Buwalda, berne 4-4-
1799, ynskreaun by de Nasjonale 
Milysje mei it lotnûmer 61. Hy 
wenne yn Easternijtsjerk by 
Enneüs Rijpma, in grutboer dat 
dêr sil er wol arbeider west ha.  
It nûmer fan Paulus Kornelis Buwalda yn 1820 wie 77, wol wat in heech 
nûmer mar blykber dochs leech genôch om yn te lotsjen. Hy wurke yn dy 
tiid by boer Geert Jacobs Douma yn Ljussens. Harren âldste broer Minne, 
berne 16-11-1789, is gjin ynskriuwing fan fûn. Hy wie yn 1808, by de earste 
konskripsje, noch krekt net ‘tsjinstplichtich’, dat wie de lichting 1788 en de 
listen fan 1809-1812 binne net bewarre bleaun. 
In neef fan harren, Anne Paulus’ Buwalda, broer fan de yn de tekst neamde 
Stijntje, hat ek yn tsjinst west en as skutter meidien oan de Tsiendeiske 
Fjildtocht, 1e ôfd. 3e bataljon, 4e kompanjie.  
De beide neven Anne Paulus’ en Paulus Kornelis’ ha as dielnimmers oan de 
Fjildtocht it Metalen Krús krigen. 
Mear gegevens oer Fryske soldaten yn de Tsiendeiske Fjildtocht op de troch 
J.A. Paasman ûntworpen en nei syn dea yn 2007 troch Tresoar oernommen 
website: http://www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl/. ûnder it 
kopke “Leefomstandigheden” wurdt siteard út de brief fan Paulus. 
3. Kolleksje Dijkstra, Streekargyf, Dokkum. De wei fan de brief kin as folget 
trasearre wurde: 
-brief komt yn 1832 thús by mem Aafke 
-broer Jochemus, krijt de brief yn besit, + 1882 
-syn dochter Renske trout 1864 mei Johannes Jans Dijkstra, + 1913 
-harren soan Jochemus Johannes Dijkstra is de folgjende eigner, + 1938 
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-Johannes Jochems Dijkstra bleau yn it âldershûs wenjen en lit by syn dea 
yn 1986 de brief nei oan syn broer Renze Jochems Dijkstra 
-de bern fan Renze bringe de ‘kolleksje Dijkstra’ nei it streekargyf 
4. De Sneuper 41, extra nummer, april 1997: Alfabetisch register op de 
buurplichtigen in de dorpen van Oostdongeradeel in 1853. 
 
Boarnen: 
Streekargyf: DTB’s, Befolkingsregisters, Algemene lijst Schutterij 1832 
Tresoar: Notarieel argyf, Memoarje fan Súksesje, kantoar Dokkum 
Swart mar leaflik, bij de herdenking van het 100 jarig bestaan van de 
Gereformeerde Kerk van Lioessens-Morra, L. van der Zweep, 1951 
 
 

INGEBOEKT 
“De mannen van de Insulinde”,  Auteur: Hans Beukema 
Band: Hard, Omvang: 152 pg. Foto’s: 200, ISBN: 978-90-8744-006-0 
Beschrijving: In dit boek staan de schippers, de stuurlieden, de motor-
drijvers en de opstappers van de Insulinde centraal, de mannen die 
onder soms barbaarse omstandigheden uitvoeren om mensen te 
redden. Informatie: Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers te Den 
Helder.  Tel: 0223-618320 Email:
 “De Insulinde”, Auteur:          Frits Loomeijer 
Band: Zacht, Omvang: 143 pag. Foto’s: Veel, ISBN: 90.5730.222.5 
Beschrijving: Dit boek beschrijft de geschiedenis van dit uitzonderlijk 
schip dat zowel ontworpen, gebouwd als bevaren werd door al even 
uitzonder-lijke mensen. Informatie: Nationaal Reddingmuseum Dorus 
Rijkers.  
 “Wierum en haar bewoners”, Auteur: Jan de Jager  
Band: zacht, Omvang: 701 pag. Foto’s:  ruim 1000, een deel in kleur  
Beschrijving: In dit boek worden de bewoners van Wierum beschreven 
vanaf ongeveer 1650 tot heden. Informatie: Jan de Jager tel: 0519-
220135 email: \ 
 “De oorlog een gezicht gegeven deel 2, Kollumerland in de 
periode ’40 – ’45, Auteurs: Reinder H. Postma en Yvonne te Nijenhuis 
Band: Hard, Omvang: 240 pag. Foto’s: ruim 250, ISBN:978-90-
815338-2-9. Beschrijving: Evenals in deel 1 staat in deel 2 de mens 
centraal met de keuzes die hij of zij maakte en de gevolgen daarvan. 
Nu we 66 jaar na de oorlog leven, dreigen zaken vergeten te worden. 
Daarom worden ook in dit deel persoonlijke belevenissen vastgelegd, 
zodat de mens achter de Tweede Wereldoorlog zijn gezicht terugkrijgt. 
Informatie:   Reinder H. Postma tel: 0511-452100 email: 
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AANVULLING bij: VISSERSSCHIP VERGAAN 
OP HET PINKEGAT 
 
Hilda Bouta (  
 
In De Sneuper 52, bl. 115, schreef Arjen Dijkstra over de families die 
betrokken waren bij deze ramp in 1825. Op de laatste alinea “Deze laatste, 
Sybe Jans Van der Zee, was bij de Ramp van Wierum aan boord van WL 
34, “de drie gebroeders”, waarmee zij zijn gestrand op Ameland. Sybe is 
enkele jaren na de ramp overleden. Zijn schoonzoon, Makke Jacobs Post, 
getrouwd met dochter Sypkje, is in 1918 verdronken op de 
Engelsmanplaat” volgt nu een aanvulling. 
 
Sybe Jans van der Zee was bij de 
Ramp van Wierum in 1893 
samen met zijn zoons Willem en 
Jan aan boord van de WL34 "De 
drie gebroeders", waarmee zij 
zijn gestrand op Ameland. Sybe 
is 3 jaar na de ramp overleden. 
Zijn zoon Willem Sybes van der 
Zee, zijn schoonzoon Makke 
Post, getrouwd met zijn dochter 
Sypkje, en Jan Eintes van der 
Zee zijn met de WL 39 "De Vier 
Gebroeders" op 10 april 1918 op 
een mijn gelopen bij het 
Pinkegat. Willem, 63 jaar, is niet 
teruggevonden. Makke Post, 51 
jaar, is dood terug-gevonden op 
de Engelsmanplaat. Jan, 68 
jaar, is gered en werd 81 jaar.  
Van deze laatste gebeurtenis is 
een ooggetuigeverslag, verteld 
door Kees Tjeerds de Vries 
(geb.1887) uit Wierum opgeno-
men in het boek van Hylke 
Speerstra "Schippersverhalen" 
uit 1975. Ook heb ik een 
krantenknipsel van 10 april 1918 
met een verslag hiervan en de overlijdensadvertenties. 
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Bij het museum op Ameland ligt buiten nog zo'n bom. 
Foto genomen 2007 
Waarom ik dit verzameld heb?  
Mijn oma is Sypkje (ook wel 
als Siebrigje/Siepkje/Siebkje 
geschreven), de jongste 
dochter van Willem Sybes van 
der Zee.  
Zij trouwde een jaar later met 
Jan Minnes Bouta uit Nes en 
vertrok naar Leiden, waar drie 
kinderen werden geboren.  
Minne was de oudste en dat is 
is mijn vader. Ik heet ook 
Sybkje met mijn tweede 
naam. 
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FAMILIE SLOTERDIJK 
 

Eimert Smits (   
 

Deze keer vond ik een nostalgische foto (1952) die bij veel Dokkumers 
herinneringen op zal roepen. We zien veel bekenden en zeker dhr. en mevr. 
Sloterdijk uit de Hoogstraat. 
Wie van de na oorlogse jeugd is niet eens in haar snoepwinkeltje geweest 
aan de Hoogstraat.  
Wie heeft er ooit geen twee dropjes gekocht voor 1 cent. Helaas, het 
winkeltje staat er niet meer, het ging ooit ter ziele tijdens een verbouwing. 
Voor diegene onder u die de plaats niet weet; het winkeltje stond naast de 
Notenbar aan de Bargemerk. 

Foto van de familie Sloterdijk in latere jaren, deze foto zal vermoedelijk 
genomen zijn ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijksjubileum in 1952. 
Vlnr zien we hier op de voorste rij: Antje van Santen-Sloterdijk, Pieter 
(zoon van Durk en Beitske), Nanne Sloterdijk, Roefine van Santen, Aukje 
Sloterdijk-Dijkstra, Aukje (dochter van Durk en Beitske), Beitske 
Toornstra-Sloterdijk. 
Achterste rij: Nico van Santen, Aukje van Santen, Jilles (zoon van Durk en 
Beitske), Nanne (zoon van Durk en Beitske), Durk Toornstra. 
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Verder zien we op de foto familieleden Toornstra’s, doordat dochter Beitske 
huwde met Durk Toornstra. Deze familie Toornstra is bij veel Dokkumers 
bekend als eigenaar van de boomgaard aan de Schreiershoek en de 
vellebloterij en het pakhuis aan het Achterom.  
We volgen voor u even een klein stukje familie Sloterdijk en ook de bijnaam 
van Nanne willen we u niet onthouden. Zoals u zult weten hadden veel 
Dokkumers een bijnaam. Deze was vaak gerelateerd aan beroep/uiterlijk of 
was ontstaan bij een bijzondere gelegenheid. Opgetekend vanaf ca 1900 tot 
ca 1970 komen we meer dan 1000 bijnamen van oud-Dokkumers tegen en 
Nanne was ook een van hen.  
Nanne Sakes Sloterdijk, geboren Aalsum 19-03-1877, suikerwerker, 
“Nanne mooi weer/Eeuwige knik”, woonde aan de Stadswal 76, hij 
komt 10-6-1902 van Aalsum en vertrekt 11-9-1902 naar Dantumadeel. Hij 
is gehuwd met Aukje Dijkstra, geboren Wouterswoude 26-11-1878, komt 
naar Dokkum op 17-7-1902 en vertrekt samen met Nanne naar 
Dantumadeel op 11-9-1902. Op 24-7-1911 komen ze terug van Dantumadeel 
en gaan wonen aan de Hoogstraat C9, kad. A435. Ze hadden twee kinderen 
t.w. Antje, geboren Damwoude 20-6-1903 (zij gaat op 7-7-1923 naar 
Drachten) en Beitske, geboren Damwoude 24-8-1907. Na het overlijden 
van Nanne staat Aukje te boek als winkeliersche, zij gaat door met de 
winkel. Dochter Beitske huwt te Dokkum op 30-4-1936 met Durk 
Toornstra, geboren Dokkum 2-5-1907 en dochter Antje huwt met ene van 
Zanten. Antje was onderwijzeres en na een jaar Drachten komt ze op 16-7-
1924 terug naar Dokkum blijft daar tot december 1926 wanneer ze naar 
Dantumadeel gaat. 
 
 

ONDERWERP VAN ONDERZOEK  
 

Klaas Pera, nieuw lid 315: 
Familie Helmantel (Friens, Kollum, Uithuizen, Peterswolde) 
Familie Pera (Fransum, Den Ham, Sebaldeburen, Lutjegast) 
Familie Renkema (Midwolda, Sebaldeburen, Lutjegast) 
Familie Van Bolhuis (Bedum, Noordwjk, Opende, Doezum, Grootegast) 
Familie De Jong (Garijp, Suameer, Bergum) 
Familie Holtrop (Ten Post,Oosterwolde,Marum, Sebaldeburen, Grootegast) 
 

Henk Dussel, nieuw lid 319: 
Mijn voorouders komen uit het Westerkwartier, Achtkarspelen, 
Kollumerland en Dongeradeel. Families die ik onderzoek zijn: De Jong 
(Smallingerland, Van Der Woude, Van Der Horn, Dinkela, Bos. Ik verzamel 
ook kaarten en boeken van molens. 
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DAT GIJ DEEZEN EERSTE BRIEV 
ZORGVULDIG BEWAART !! 
 
Pieter Fokkes Visser (  
 
Tijdens studiebijeenkomst van het Werkverband voor Maritieme 
geschiedenis van de Fryske Akademy, bracht onze webmeester de heer H. 
Zijlstra, mij op het spoor van een aantal brieven betreffende de familie 
Rosier. 1) Ze worden met enkele andere zaken, bewaard in het Fries 
Scheepvaartmuseum te Sneek. De oudste brief gedateerd 21 juli 1796, is 
geschreven door mijn voorvader Johannes Rosier, 2) chirurgijn te Anjum, 
aan zijn zoon Ids 3), die op 18 jarige leeftijd onderwijzer was geworden aan 
de lagere school te Warga. Het is zijn eerste brief aan Ids, met veel 
raadgevingen en levenslessen. Ids moet de brief zorgvuldig bewaren en 
hem wekelijks rustig lezen om zich de brief eigen te maken, schrijft vader 
Johannes. Ids heeft dat gedaan en ook zijn nakomelingen hebben het stuk 
zorgvuldig bewaard, waardoor deze brief en anderen uiteindelijk in het 
museum zijn terecht gekomen. De brief wordt hieronder weergegeven. Het 
stuk tekent als het ware de sfeer waarin men destijds leefde en trachtte ook 
zijn kinderen op te voeden. Zich naar de rol van onderwijzer gedragen, 
passende vrienden kiezen, de kerkdienst niet verzuimen en ook de 
persoonlijke band met God niet veronachtzamen, zuinig en oppassend zijn, 
een wel overwogen huwelijk sluiten enz. Allemaal raadgevingen voor Ids als 
aankomende jonge onderwijzer. De brief is gericht aan den Burger Ids 
Rosier Schoolmeester Organist bij de Hervormde Gemeente te Warga. 
Geliefden Zoon !! 
We hebben UE: aangenaame letteren, van den 16 dezer, wel en in 
gezondheid ontvangen ! Met blijdschap en dankbaarheid tot God, zaagen 
wij uit dezelve, dat Gijl: nog welvaarende waart en geene ongewoonte 
haddet! De HEERE gebiede over Ul: verder Zijnen Zeegen en het Goede ! is 
onzen wensch. Hij bekwaame U geheel en in alles tot dien gewichtigen 
Post, waartoe Hij U geroepen heeft ! Kent Hem in alle Uwe weegen, en Hij 
zal Uwe paden Recht maken ! Gij zijt een Jongeling in jaaren, maar gedraag 
U mannelijk, gelijk een meester betaamt, die anderen zal leeren ! Bewaar 
steeds Uw caracter dat Gij bekleed ! Verzuim het bidden en leeren van 
GODS Woord Nooit ! Gij weet hoe wij Ul: daarin zijn voorgegaan, gelijk 
medde in het waarnemen van den Openbaaren Godsdienst, gedenk daar 
veel aan, om er niet in te vertraagen ! Uwe bescheidenheit zij alle menschen 
bekent ! zijt vriendelijk jegens allen ! maar in Uwe gemeenzaame 
verkeeringe en ommegang, Spaarzaam; verkiest daartoe dezulke, die 
OUDER en WIJZER zijn, dan Gij zelve zijt; daar kan men het meeste van 
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Leeren; een les mijn zoon, die van een jongeling licht verzuimd word. Edog 
voor den zelven van het grootste belang is; gelijk ik bij eigen ondervinding 
weet, en daarom U zo sterk aan beveele. Neem zelve nauwe acht op Uwe 
huishoudinge; dog doet het stil en als ongemerkt. Orde, zuinigheid en 
Spaarzaamheid moet in alles en altijd betracht worden. 
Wanneer Uwe genegenheid zich uitstrekken mogte tot het Huwelijk, O, 
handel dan toch Godvruchtig en verstandig !begin het nooit zonder GOD ! 
En bepaal, indien het zijn kan, Uwe keuze op een voorwerp, dat met Uw 
denzelfden Godsdienst belijd, met Uwe jaaren, ten naasten bij, overeen-
komt; dat verstandig, deugdzaam en wel opgevoed en onderweezen is, en 
eindelijk, moogt Gij ook de tijdelijke middelen wel in aanmerking neemen, 
edog nimmer geld en goed alleen, van het huwelijk mijn zoon ! hangt 
middelijker wijze, in het tijdelijke, ons geluk en ongeluk voor altoos af. 
Behandel Uwen broeder Stephanus 4) als Uwen broeder, gelijk hij is ! Gij 
zijt door de voorzienigheid over hem gesteld als meester, wees ook zijn 
hoeder ! Onderwijs hem uit alle Uwe vermoogens in de vijf takken der 
wetenschappen, Uwe zorg bevoolen ! Geev hem in alles een goed voorbeeld 
! Leerlingen wekken, maar voorbeelden trekken ! In ’t kort Zorg zoveel als 
het in Uw is, dat hij een goed Burger, maar voor all dat hij een goed 
Christen kan worden ! Gij zijt in dezen opzichte verantwoordelijk aan Uw 
zelven, aan ons, Ja aan GOD zelve is ’t niet zo ? Nog eens mijn zoon ! Mijn 
Geliefden ZOON ! Gedraag Uw in dit  Jaar, in alles als een voorbeeld van 
Navolginge ! Dit Jaar is voor Uw een proev jaar ! Voldoet Gij dit Jaar wel, 
dan hebt Gij om zo te spreeken, Credit voor all Uw Leeven ! en wat zoude 
zulks aangenaam zijn, voor Uwe ouders & vrienden ! Maar bijzonder voor 
Uw zelven ! En nuttig en aangenaam beide voor Uw beroepers, de Burgers 
van Warga; dat Zij in hunne keuze zo eenparig, op Uw,  schoon nog een 
Jongeling, gevallen, zich niet bedroogen vinden ! Hij nu, die magtig is, 
overvloedig te doen, boven het geene wij bidden en denken kunnen, Die 
volmaake Uw in alle goede woorden en werken ! Hij drukke het Zegel 
Zijner hooge Goeddkeuringe op Uwe verkiezinge, en op alle Uwe 
verrichtingen en bedrijven ! Hij zeegene Uw in alles waaraan Gij Uwe 
handen slaat, naar Ziel en Lighaam voor tijd en Eeuwigheid !beide dog alles 
en alleen uit loutere vrijen Genade, om JEZUS wille, Amen. 
Eindelijk is mijn verzoek Zoon, dat Gij dezen Eerste briev, aan Ue: 
geschreeven, zorgvuldig bewaart, éénmaal in de week bedaard overleest; 
om dezelve U geheel eigen te maken, vermits ik niet Dikwijls, zo omstandig 
kan, nog zal, schrijven, als ik nu gedaan hebbe ! Ook konde het de laatste 
zijn ! 
Zende voor Uw: broeder een paar nieuwe hoosen, dog alze niet passen, 
moet Gij over een week zonde faut terug zenden, en voor Ue: het 
theelepeltje met 3 Car: Gld: daar Gij U een schilderd Schoorsteenkleed voor 
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kopen en maake laten moet. Na onzer aller hertelijke groetenisse, en 
toebeede van Jehova’s genade Zeegen !tekene mijn Hartelijk Geliefden 
Zoon ! UEd: Liefhebbende Vader Johannes Rosier, Anjum, den 21 Julij 
1796. 
P:S: de Groetenisse van ons aan alle goede vrienden en bekenden. U 
groeten de goede vrienden van hier, Speciaal Teunis Klaases. T:W: Bloos 
zijn vrouw heb ik een briev met gegeeven aan haar man, thans te 
Amsterdam, daarin heb ik Uw bevorderinge gemeld. Ik heb Uw jongste 
broeder 5) weder aan het daagelijks onderwijs valen ! (?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noten: 
1. zie voor deze familie ook De Sneuper, nr. 48, pagina 140 
2. Johannes Rosier, * Ternaard 8 sept 1751, overl. Anjum 7 dec 1809, lid 
van de gemeenteraad, tr. 1e 1777 Lysbeth Idses; tr. 2e 1801 Sybrig Goffes 
3. Ids Rosier, * Anjum 10 sept 1778, begraven te Leeuwarden 11 juli 1810, 
onderwijzer, tr. Warga 1797  Reinouw Jans. Wordt in 1807 in het 
lidmatenboek te Dokkum ingeschreven, waarbij de kanttekening: naar 
Leeuwarden. 
4. Stephanus Rosier, * Anjum 3 apr 1785, overl. Leeuwarden 5 nov 1826. 
Hij is vermoedelijk met zijn oudste broer naar Warga gekomen.  De ouders 
Rosier hadden een vrij groot gezin. Moeder Lysbeth Idses overleed in 1799. 
5. Johannes Rosier, * Anjum 1 jan 1788, overl. Sneek 6 mrt 1855, secretaris 
van de mairies Anjum, Ee en Oosternijkerk, ontvanger van belastingen 
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EEN BEZOCHTE HUISHOUDING 
 
André Staal (  
 
Trientke Douwes Hennes typeerde op latere leeftijd het huishouden van 
haar ouders met de woorden “Een bezochte huishouding”. Op zoek naar 
verhalen uit de geschiedenis van de wadloperij en van de Slenk op Ameland 
kwam ik dit schokkende verhaal tegen. Vanwege de duidelijkheid volgen 
hier eerst enkele genealogische gegevens van het gezin van Douwe Klaasen 
Hennes uit Hollum. Wat ik kon achterhalen heb ik vermeld maar er zijn 
nogal wat witte vlekken. 
 
Douwe Klaasen Hennes ~ 8-2-1807 Ballum + 18/19 ?-10-1853  
X 14-6-1807 kerkelijke inzegening van zijn huwelijk te Ballum met 
IJmme Klaasen Bakker ~ 8-2-1807 Ballum + 31-8-1875 
Kinderen:  
Klaas *    + 24-6-1855 Ameland 
Jacob * 19-03-1812  + 17-1-1848 Ameland 
Trientke ~ 7-2-1836  + 19-9-1902 Ameland 
X 11-12-1834 Ameland (Trientke is dan 19 en Willem is 20) 
Willem Willems de Boer * Amsterdam~ 7-2-1834 + 30-9-1886 
Klaas * 25-1-1818 Ameland + 14-9-1875 Ameland 
Betske * 17-9-1820 Hollum + 12-2-1890 Franeker 
Jan* 13-3-1823   + 
 
De verschillende gezinsleden 
Vader Douwe 
Douwe was lid van de Jan Jacobs gemeente op Ameland. Op acht februari 
1807 werd hij te Ballum gedoopt samen met zijn aanstaande vrouw door 
Cornelis Pieter Sorgdrager. Op 14 juni 1807 vond de kerkelijke bevestiging 
van zijn huwelijk met IJmme Klaasen Bakker plaats. Zondag zestien 
februari ging Douwe voor het eerst voor in een dienst in de Doopsgezinde 
Gemeente te Ballum met als tekst Efeze 3:8. Douwe was landbouwer te 
Hollum. Hij had enkele mooie zilveren lepels geërfd van zijn ouders. In 
financieel krappe tijden heeft hij die lepels vaak als onderpand gebruikt om 
aan geld te komen. Na verloop van tijd kocht hij de lepels weer terug.  
 
Moeder IJmme 
IJmme was ook lid van de Jan Jacobs gemeente op Ameland. IJmme heeft 
wat beleefd met haar gezin. Ze klaagde nooit. Soms verzuchtte ze voor 
zichzelf: “Als ons mem dat eens wist, als ons mem dat eens wist.” En als  
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iemand haar kwam beklagen zei ze alleen maar: “Och, het kon nog wel 
slimmer.” Ze berustte in haar lot. Vaak zal ze gedacht hebben aan de tekst 
uit de Handelingen bij haar doop: “Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en 
gij zult behouden worden, gij en uw huis.” 
 Na de dood van haar man kreeg ze financiële ondersteuning van de 
Doopsgezinde gemeente in Amsterdam. 
 
Klaas 
Deze oudste Klaas moest opkomen als militair in verband met de Belgische 
opstand. Hij zal toen gezond van lijf en leden zijn geweest. Dat veranderde 
later dramatisch. Om op de hooizolder te komen gebruikte hij een eg als 
ladder. Hij kwam met de eg te vallen en werd door de pennen verwond. 
Moeder IJmme verzorgde hem met huismiddeltjes. Maar dat resulteerde in 
een been dat verstijfde en krom werd zodat hij zich op krukken moest 
verplaatsen. Later sleet hij zijn jaren als een zonderling die zijn kamer in 
het ouderlijke huis niet meer uitkwam. Alleen om te eten kwam hij in de 
keuken om zijn koud geworden maaltijd van de vorige dag te verorberen. 
Na zijn overlijden vonden ze in zijn kamer de vele voorwerpen die hij 
obsessief had verzameld. In de overlijdensakte werd vermeld dat Klaas 
gehuwd was. Maar over een huwelijk van hem heb ik niks kunnen vinden. 
 
Trientke 
Trientke werd op 7 februari 1836 gedoopt door H. IJnzen in een dienst van 
de Jan Jacobs gemeente. In diezelfde dienst werd ook haar aanstaande 
man Willem Willems de Boer gedoopt. Trientke moest in haar kinderjaren 
thuis veel in het huishouden en op het boerenbedrijf helpen. Van school 
gaan kwam niet veel terecht. Toen ze volwassen was, kon ze slechts met 
moeite haar naam schrijven. Het lezen ging haar wel goed af. 
 
Klaas  
Deze Klaas, de jongste, werd krankzinnig. Het werd op den duur zo erg dat 
hij in de achterkamer aan de ketting lag op een hoop stro. Moeder IJmme 
sprak met hem en verzorgde hem tot haar dood. Na haar overlijden riep 
Klaas wekenlang om zijn moeder en stierf van heimwee. 
 
Betske 
Op de lagere school had Betske grote moeite met leren. Ook het omgaan 
met anderen was een probleem en ze werd gepest. Daarom besloot moeder 
IJmme haar thuis te houden als hulp in haar bezochte huishouding.  
Betske kreeg later verkering met Klaas Gabbes Appelman. Toen Betske in 
verwachting bleek te zijn, moest Klaas naar het gemeentehuis om hun 
huwelijk te regelen. Op 19 oktober 1840 ging Klaas daarom op reis naar  
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Nes. Klaas Appelman was toen 33 jaar. ’s Avonds reisde hij met nog zes 
Hollumers terug. Er stond die dag een noordwester storm en de Slenk ten 
westen van Nes was diep en breed met een sterke stroom. Met hun door 
twee paarden getrokken wagen raakten ze in het donker te diep in de Slenk. 
De stroom kreeg de wagen te pakken. Drie van de mannen wisten zich met 
een van de paarden te redden. Eenmaal op het droge haastten ze zich naar 
Nes om hulp te halen. Kastelein en voerman Johannes Lolkes Wagenaar uit 
Nes wist te paard twee mannen te redden. Bij die twee geslaagde reddingen 
gingen de golven af en toe over paard en ruiter heen. Voor Klaas kwam de 
redding te laat, hij werd door de golven weggesleept en verdronk. 
Op 16 juli 1841 kreeg Betske een dochtertje. Haar kind kreeg de naam 
Jantje. Maar met Jantje ging het niet goed. Ze werd veel thuis gehouden en 
werd mensenschuw. Moeder en dochter werden ondersteund door de 
Doopsgezinde gemeente van Amsterdam. Toen de situatie onhoudbaar 
werd, werd er een oplossing gezocht. Op 27 juli 1887 werden ze via 
Harlingen naar Franeker gebracht. Daar overleed Betske op 12 februari 
1890. In datzelfde jaar stierf op 19 april ook Jantje te Franeker. 
 
Bronnen: 
Archief van De Amelander. 
De geschiedenis van de Amelander Waterschappen door Hans Bakker. 
Rijksarchief Ljouwert. 
Memorij het dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager door W. J. Mees. 
Memori Boeck De wereld van Cornelis Pieter Sorgdrager door W. J. Mees 
ea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het huis van de 
familie Hennis te 
Hollum aan de 
Oosterlaan. 
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“DE TIID FAN PAKE EN BEPPE” 
 
Cor Smits (  
 
Dit is de titel van de honderdste Sneuper, maar roept veel herinneringen bij 
mij op, naar de tijd dat ik bij mijn Pake en Beppe de zomervakanties 
doorbracht.  

Pake en beppe bij 60-jarig huwelijk 
 
Zelf geboren en getogen in Amsterdam, kind van een echte Fries en een 
moeder met erg veel Fries bloed in haar aderen, groeide ik op in een stad in 
oorlogstijd. Ik was bijna vijf jaar toen de oorlog begon en heb als 
negenjarige de echte hongerwinter meegemaakt. De Friese familie 
presteerde het toch om aardappelen met de Stânfries-boot naar ons te 

verschepen, en met melk, 
geruild bij boeren net buiten 
de stad voor door mij 
opgehaalde schillen, hebben 
we het overleefd.  
In de zomerschoolvakanties 
gingen we steevast met de 
Enkhuizer boot naar Staveren 
en verder met de stoomtrein 
naar Buitenpost. Naar Pake 
en Beppe op de Jeltingalaan.  
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Zij woonden daar nadat Pake was gepensioneerd als brêgewipper van de 
Hege Brêge te Raard bij Dokkum. Naast hen woonde tante Geertje, één van 
Pake’s dochters, getrouwd met oom Ludzer, postbode, met hun kinderen.  
 
Elke zomer een grandioze tijd. Het boerenleven leren kennen, hooitijd, op 
de hooiwagen, mee naar de melkfabriek, mee met de melkboer, melk 
tappen uit de bus, het hynder mogen wegbrengen naar de wei, naar de 
klompenfabriek, de zaterdagse poetsbeurt voor schoenen en jezelf. En 
zondags naar het kerkje waar Pake voorzanger was. 
Pake met zijn sikje, Beppe met haar muts op. De koperen waterpomp in de 
woonkeuken. De grote schalen met verse melk, waar Beppe na een of twee 
dagen de room eraf schepte, in een glazen pot deed, en na een poos 
schudden de boter er uit haalde. De karnemelk was voor ons kinderen. 
NOOIT meer zulke echte lekkere karnemelk kunnen krijgen. 
 
De “tiid fan Pake en Beppe”. Bij het zien van deze Sneuper schoot dit alles 
even door mijn gedachten. Een paar jaar geleden, op stamboomtakjesjacht 
in het Heitelân kwam ik langs die Hege Brêge. Ja, nú was het een hoge 
klapbrug, maar toen Pake er de baas over was, was het een lage platte 
draaibrug. Soms mochten kinderen op de brug zitten als Pake hem 
opendraaide. Ik had een fotootje bij me van Pake op de brug, en stopte 
even. De huidige brugwachter zat in het huisje en ik maakte even een 
praatje en liet hem de foto zien. Dat is mijn Pake, zei ik. Hij antwoordde 
meteen: “Dan ben jij een Smits”. Hij kende mijn Pake ook nog. Ik voelde 
me weer een beetje thuis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cor Smits (nee, geen familie van Eimert). 
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BAKKERS EN SLAGERS IN DE PERIODE 1832 
TOT >1975 BINNEN DE BOLWERKEN VAN 
DOKKUM 
 

Eimert Smits (  

 
Hoe zo concurrentie, nu met al die grootwinkel bedrijven vinden we het 
heel gewoon: de prijzenoorlog, maar zou het vroeger anders geweest zijn? 
Natuurlijk men had toen minder mogelijkheden, de prijzen waren veel 
constanter, maar ook toen vocht men om de gunst van de klant. Men 
gebruikte ook toen middelen om de klant binnen te halen. Dezelfde 
kerkgenootschap, baas-personeel verhoudingen, een evenredige verdeling 
als er meerdere winkels in aanmerking kwamen en ga zo maar door. Het 
was altijd een kwestie van verdeel en heers. Ook toen later de bonden 
opkwamen ging het in het groot door, wel na een moeizame startperiode.  
Zo ging het ook ons als schoolkinderen in de 50er jaren. Het sprak snel 
verder als men bij de één een snoepje of stukje worst kreeg en bij de ander 
niet. Wij wisten ze te vinden! 
Toch zal het ook voor deze tijd een hard gelag geweest zijn om de touwtjes 
aan elkaar te knopen, lange dagen en vele uren inspanning door alle 
gezinsleden, het was een gewoon iets, men wist niet beter.  
Ik heb over een bepaalde periode, alle bakkers en bakkerijen op een rijtje 
gezet, zodat U deze kunt toepassen binnen uw eigen onderzoek. 
 
Anno 2000  1832  aanwezig van: 
Legeweg 1  kad.A534 1873-1895 
Legeweg 3   kad.A535 1832-1912 
Legeweg 5   kad.A536 1905-1912 
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Legeweg 9   kad.A538 1905-1912 
Legeweg 31   kad.A547 1931-1966 
Legeweg 41   kad.A552 1824-1843 
Legeweg 4   kad.A529 1832-1847 
Hogepol 13   kad.A510 1844-1858 
Hogepol 22   kad.A553 1911-1958 
Hogepol 14            kad.A557 1858-1955 
Koningstraat                kad.A488 1866-1874 
Koningstraat               kad.A489 1898 
Koningstraat C94          kad.A495 1873-1898 
Koningstraat 29            kad.A500 1908-1922 
Keppelstraat 5               kad.A850 1856-1884 
Keppelstraat 16             kad.A797 1832-1862 
Keppelstraat 26             kad.A801 1898-2000 
Keppelstraat 36             kad.A806 1822-1835 
Hoogstraat 11       kad.A430 1852-1904 
Hoogstraat 13/15          kad.A431 1832-1855 
Hoogstraat 27               kad.A441 1836-19... 
Vlasstraat 12   kad.A739 1895-19... 

Lange Oosterstraat 8/10 kad.A91 1901-1970 
Lange Oosterstraat 19  kad.A107 1841-1975 
Kleine Breedstraat 8  kad.A99 1832-1893 
Korte Oosterstraat 5  kad.A143 1877-1980 
Grote Breedstraat 12  kad.A145 1832-1980 
Grote Breedstraat 10  kad.A144 1884-1890 
Grote Breedstraat 21  kad.A193 1928-1986 
Grote Breedstraat 13  kad.A198 1903-1966 
Grote Breedstraat 5  kad.A203 1832-1853 
Oostersingel 11   kad.A153 1900-1907 
Koornmarkt 14/16  kad.A182 1864-1963 
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Fetzestraat 8   kad.A225 1866-1928 
Aalsumerpoort 1  kad.A246 1832-1977 
Diepswal 21   kad.A406 1886-1906 
 
Als extraatje ook nog even de slagerijen e.d., hoewel hier nog wel eens een 
verschil kan ontstaan, doordat er ook aparte slagerijen waren voor 
paarden, varkens en geiten. 
Globaal gaat het om allround bedrijven. Naast de slagerijen voor het vlees, 
hadden we ook nog het visverkopen voor de minder gegoede burgers. 
De meeste van deze bedrijven zijn verdwenen, opgegaan in de massa, 
verdrongen door de grotere winkelbedrijven, een voordeel....... U mag het 
zeggen! 
Ik heb ooit na schooltijd bij een slager gewerkt als bezorger en kan me de 
tijd herinneren, dat welke periode van het jaar ook, je op de fiets kon 
stappen om een onsje gratis vlees voor de kat te bezorgen dat de klant 
vergeten was te bestellen. We zullen maar zeggen dat alle tijden zijn eigen 
mooie en minder mooie dingen heeft en nu is het 2011. 

 
 
Slagerijen en slachtplaatsen in de periode 1832-1970 binnen de 
bolwerken van Dokkum. 
Perceel Anno 2000   1832  aanwezig van: 
Legeweg 26   kad.A519 1897-1899 
Hogepol 13   kad.A510 1877-1878 
Keppelstraat 2   kad.A784 1926-1969 
Kleine Breedstraat 4  kad.A133 1894-1964 
Oostersingel 23/27  kad.A173 1945-1963 
Grote Breedstraat 40/42 kad.A168 1943-1977 
Grote Breedstraat 42  kad.A169 1862-1963 
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Hoogstraat 24   kad.A349 1898-1965 
Hoogstraat 30   kad.A344 1832-1975 
Kerkstraat 4   kad.A341 1880-1975 
Waagstraat 3   kad.A359 1880-1907 
Waagstraat 5   kad.A361 1874-1915 
Vleesmarkt 5   kad.A727 1899-1987 
Anjelierstraat 17  kad.A310 1832-1889 
Op de Fetze 3   kad.A331 1853-19... 
Karrepad 1   kad.A606 1914-19... 

(Foto: Collectie Streekmuseum Admiraliteitshuis) 
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KLAAS DIRKS DE WITH: 
MARTELAAR AFSCHEIDINGSBEWEGING 
 
Klaas Pera (  
 
In 1797 deserteert de matroos Klaas Dirks de With, de zoon van Dirk Clases 
de With en Minke Sierds uit Franeker, uit het leger. Zijn broer Pier is 
plotseling verdronken en hij wil zijn moeder gaan troosten. Voordat Klaas 
zijn moeder echter kan bereiken, komt zij ook te overlijden. Hij vlucht naar 
Havelte in Drenthe, waar hij onderduikt en kleermakersknecht wordt. Dan 
gaat hij naar Winschoten om zich daar te vestigen als zelfstandig 
kleermaker. Zijn neef Lammert Alberda, de burgemeester van Winschoten, 
helpt hem aan een nieuwe identiteit. Als deserteur loopt Klaas het risico om 
door de Franse bezetter te worden gefusilleerd. Voorlopig heet hij dan 
Klaas Pothuis.  
In 1803 trouwt hij met Foske Okkes van der Laan. Hun eerste kind noemen 
ze Lammert Alberda de With, naar de behulpzame neef van Klaas Dirks de 
With. Ze huren in Winschoten de herberg "Het roode paard", maar dat 
bevalt niet. Tussen 1805 en 1808 besluiten ze om naar Grootegast te gaan. 
In 1812 is hij daar eerst koopman. Daarna begint hij rond 1832 een weverij, 
spinnerij en blauwververij. Samen met zijn vriend Fokke Everts van 
Bolhuis raakt hij in de ban van de Afscheidingsbeweging, die later zal 
leiden tot het ontstaan van de Gereformeerde Kerk.  
Klaas de With bezoekt meerdere verboden kerkdiensten van dominee 
Hendrik de Cock uit Ulrum, de voorman van de Afscheiding. In 1834 wordt 
"de man met de blauwe handen" gearresteerd. Hij wordt ervan 
beschuldigd, dat hij tijdens een kerkdienst dominee Smith uit Leens 
"moedwillig eene stoot met den elleboog op de borst" heeft toegebracht. 
Het lijkt er heel veel op, dat er een zondebok moet worden gezocht. Na een 
discutabele rechtszaak wordt hij twee jaar lang gevangen gezet in 
Appingedam, Groningen en Hoorn. In 1836 komt hij vrij. Klaas Dirks de 
With wordt daarom beschouwd als de grootste martelaar van de 
Afscheidingsbeweging. 
 
Bronnen: 
Genealogie Van Bolhuis (Truus Pera); akten van de Burgerlijke Stand; 
website Martinus Jongsma; database K. Pera van de familie Van Bolhuis; 
aantekeningen J. van Bolhuis over Fokke Everts van Bolhuis; "Tussen 
Hunze en Lauwers" van G. H. Ligterink; stamreeks Jan Petrus de With (M. 
Bruining-Hoeksma); feuilleton "De blauwverver" van ds. J. Kok; "Over 
staatsregt, hervormd kerkbestuur en separatismus" van Pieter Boeles. 
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SCHOOLFOTO BETTERWIRD, 1905 

 
Door bemiddeling van de Stichting Historia Doccumensis kwam museum 
het Admiraliteitshuis in bezit van een drietal klassenfoto’s uit omstreeks 
1905 van de Christelijke School te Betterwird. 
Schenkster mevrouw Anja Nieuwkoop had eerst de gemeente benaderd, die 
doorverwezen had naar genoemde stichting. Bij de foto’s had zij de 
volgende informatie. 
Zelf is ze geen nazaat van één der afgebeelde kinderen of van de 
onderwijzers, maar verbonden aan de Heemkundekring Hooge en Lage 
Zwaluwe in Breda. De foto’s zijn afkomstig uit het bezit van de wel op de 
foto’s afgebeelde meester Barnard, die in 1909 naar Lage Zwaluwe 
verhuisde. Dat is de link. Een dochter van dhr. Barnard, geboren in 1920, 
vertelde later aan mevrouw Nieuwkoop dat het schoolgebouw door haar 
oom ontworpen of gebouwd was, waarschijnlijk rond 1897. Haar vader was 
er zo’n 12 jaar onderwijzer of hoofdonderwijzer voordat hij naar Lage 
Zwaluwe verhuisde, waar hij minstens 25 jaar hoofd van de christelijke 
school is geweest. Bekend is verder, dat Barnards vrouw Fries sprak maar 
of zij of haar man afkomstig was van Betterwird is niet bekend.  
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