
REDACTIONEEL 
 

Otto Vos 
Nu de meeste vakanties weer voorbij zijn en de (lange) avonden weer 
gebruikt kunnen worden voor onze hobby's ipv in de tuin zitten of heerlijk 
aan de waterkant een visje verschalken, valt De Sneuper nummer 84 ook 
bij u in de bus. 
Gelukkig is de kopij-portefeuille van ons verenigingsblad goed gevuld, 
maar reacties en aanvullingen op de gepubliceerde artikelen zijn altijd 
welkom. Dat geldt tevens voor nieuwe bijdragen want de redactie is al weer 
bezig met De Sneupers voor het volgend seizoen. Het seizoen waarin onze 
vereniging 20 jaar zal bestaan en er een Jubileumboek en een extra 
Sneuper zullen verschijnen. 
De berichten rond de aanstaande voltooiing van het Kenniscentrum (zie 
Bestuurlijk) zijn aanleiding om u te vragen archieven, foto's, artikelen, 
boeken enz. waarvoor u zelf geen plaats (meer) heeft, niet weg te doen 
maar aan de Vereniging te schenken. Mogelijk dat er een plaats voor 
gevonden kan worden in het nieuwe Kenniscentrum. 
De redactie hoopt dat eenieder weer wat zijn of haar gading in dit nummer 
van ons verenigingsblad zal vinden. 

 
BESTUURLIJK  
 

Jan Walda 
Het is de eerste keer dat ik als nieuwe voorzitter een bijdrage in deze 
rubriek mag schrijven. Voorzitter van een vereniging die haar door de jaren 
heen duidelijk bewezen heeft in de doelstelling, zoals deze is verwoord in 
het eerste nummer van de Sneuper, juli 1987: elkaar informeren en waar 
nodig en mogelijk elkaar van dienst te kunnen zijn bij het onderzoeken van 
de archieven.  
Deze ontwikkeling heeft zich voortgezet en de verschenen, en nog te 
verschijnen artikelen in het orgaan van onze vereniging zijn mede een 
stimulans en binding voor ons allen.  
Aan het 20-jarig jubileum van onze vereniging zal in de loop van het 
seizoen nader uitgebreid aandacht geschonken worden in de vorm van een 
Jubileumboek en de uitgave van een speciale Sneuper.  
Nico Speelman heeft, na zeven jaar als voorzitter onze vereniging gediend 
te hebben, afscheid genomen van het bestuur. Tijdens de jaarvergadering is 
hier ruim aandacht aan geschonken. Vanaf deze plek hartelijk dank Nico 
voor jouw inbreng in dezen betoond. Wij zijn ervan overtuigd dat jij het 
werk van de vereniging als lid met veel belangstelling zult blijven volgen.  
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Overdracht van 
de voorzitters-

hamer op 12 mei 
2007. 

Rechts scheidend 
voorzitter  

Nico Speelman,  
links de nieuwe 

voorzitter,  
Jan Walda. 

 
 
 
 
 
 
 

Graag willen ook nog verwijzen naar onze najaarsbijeenkomst op 29 sept. 
2007, waarbij een bezoek aan het Claercampster meer en het voormalig 
kloosterrein van Klaarkamp en een bezoek aan het bijzondere gebouw van 
de Ned-Herv-Kerk te Rinsumageest is gepland.  
Uitleg en toelichting wordt gedaan door de heer Jacob Bijlsma, werkzaam 
bij staatsbosbeheer, die als geen ander het gebied kent. Het belooft zeker 
een interessante dag te worden. Dit jaar zal ook de verhuizing van het 
Streekarchivariaat naar het nieuwe kenniscentrum aan de Brokmui haar 
beslag gaan krijgen. Een bijzonder gebeuren waar wij als vereniging 
bijzonder ingenomen mee zijn.  
De hierboven genoemde eerste Sneuper droeg bijgaand opschrift 'officieel 
orgaan van de amateur-archief-onderzoekers verbonden aan het streek-
archief te Dokkum' en geeft iets weer van de binding die onze vereniging al 
die jaren heeft gehad met het Streekarchivariaat Noord-Oost-Friesland. 
Velen zullen zeker de beste herinneringen bewaren aan het gebouw boven 
de Brandweerkazerne te Dokkum, waar zoveel van onze leden hun bronnen 
en 'voeding' vonden bij hun werkzaamheden.  
Als bestuur zijn wij druk bezig met alle zaken die nu eenmaal moeten 
gebeuren om onze vereniging actief en financieel gezond te houden. Zonder 
de steun en toewijding van onze leden is dit niet mogelijk. Het is ons als 
bestuur een opdracht en een oprechte wens met de leden, dat wij in goed 
samenspel binnen onze vereniging bij alle werkzaamheden iedereen die 
plek te kunnen geven waarvoor de vereniging is opgericht.  

Gaarne begroeten wij u (29 sept.) op de najaarsvergadering.  
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FAMILIE BONGA – BROEYER (gedeelte) 
 

Eimert Smits (eimert.smits @hetnet.nl) 
  
1. DERK PIETERS BROEIJER, geboren 1768, koopman, smid, 
overleden Beerta 15-09-1833, ouders niet bekend bij aangevers, hij was 
gehuwd met WUPKE FREERKS LANDEGGE, geboren te Weener in 
Ost-Friesland. 
Kinderen uit dit huwelijk:  
2.1. FREERK DERKS BROEIJER, geboren Finsterwolde 1797, smid, 
overleden te Leeuwarden, gehuwd Finsterwolde 20-11-1822 met AGATHA 
WILLEMS van der LAAN, geboren 1790. 

  

Archieftitel: Families Hora Siccama van de Harkstede, toegang 535. 
Akte van verkoop door Harm Hinderks de Groot en Anne Hinderks de 
Groot aan Freerk Derks Broeyer en Agatha Willems van der Laan, 
echtelieden te Fonsterwolde, van een huis en de vaste beklemming van 
9 3/4 bunder land te Fonsterwolde, datering 1824 met retro-acta 1773.  

 
2.2. PETRUS DERKS BROEIJER, geboren Finsterwolde 1800, smid, 
gehuwd Winschoten 12-05-1831 met EMERENTIANE KORTE, geboren 
Winschoten 1809. 
 
3.1 WILHELMUS FREERKS BROEIJER, geboren Finsterwolde 1824, 
grofsmid, overleden Ternaard 20-11-1908, doopsgezind, gehuwd Ternaard 
26-05-1853 met JITSKE SIMONS JAARSMA, geboren Ternaard 14-04-
1832, overleden voor 1908, dochter van Simon Oeges Jaarsma, geboren 
Ternaard 1796, landbouwer en Dieuke Goffes de Boer, geboren Ternaard 
1796, beiden overleden, involge de wet verblijfhoudende te Lieve Vrouwen-
parochie – daar woont haar voogd Hessel Watzes Bierma – doch ze woont 
te Holwerd en is daar intern als dienstmeid. Willem kwam in mei 1854 van 
Oude Bildtzijl. Uit dit huwelijk: 
4.1. SIMON WILLEMS BROEIJER, geboren Ternaard 1865, onder-
wijzer te Wierum, gehuwd Ternaard 18-11-1899 met ANTJE PENNINGA, 
geboren Holwerd 1864, dochter van Tjeerd Jacobus Penninga, geboren 
Jorwerd en Geertje Folkerts van der Ploeg, geboren Ee. Zij huwden te 
Metslawier 27-05-1858 en gingen wonen te Nes. 
4.2. DIEUKE WILLEMS BROEYER, geboren Ternaard 09-06-1861, 
overleden Appingedam 03-02-1943, dochter van Willem Frederiks Broeyer, 
gardenier en Jitske Simons Jaarsma. Zij huwde te Ternaard op 29-08-1885 
met YNZE GERRITS BONGA, geboren Ternaard 06-09-1840, van  
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beroep kleermaker, zoon van Gerrit 
Sijes Bonga, geboren Ternaard 1800, 
was Meester Broodbakker te Ternaard 
en Tjitske Mients Schaafstra, geboren 
Ternaard 1801 
 

3.2. JAN FREERKS BROEIJER, 
geboren Finsterwolde 1827, grofsmid te 
Metslawier, gehuwd 1e Metslawier 20-
05-1858 met ANTJE HOFMAN, 
geboren Engwierum 1824, dochter van 
Taeke Lieuwes Hofman en Doetje 
Gerrits Hofman. 
2e Ferwerd 06-03-1869 met JANTJE 
KEIMPES BUWALDA. 
Kinderen uit het huwelijk van Jan en 
Antje: 
4.3. KEIMPE JANS BROEIJER,                                     
Dieuke Broeyer 
geboren Ferwerd 1870, bakkersknecht  
te Lioessens, gehuwd Metslawier 04-06-1904 met SAESKE BRANTSMA, 
geboren Lioessens 1877, dienstbode, dochter van Lammert Lieuwes 
Brantsma en Gertje  Jitzes Kuipers te Lioessens.  
4.4. FREERK JANS BROEIJER, geboren Nijkerk 1874, woont te 
Morra, gehuwd Metslawier 18-05-1918 met IEFKE ALBERDA, geboren 
Morra 1879, dochter van Jan Alberts Alberda en Trijntje Jans Pranger. 
 

3.3 KORNELIS FREERKS BROEIJER, geboren Garnwird 13-03-1829, 
overleden Garnwird 17-03-1829, gem. Ezinge 
Uit dit huwelijk: 
1. WILLEM, geb. Ternaard 05-06-1886, grossier, geh. te Appingendam 
12-09-1918 met BOUWIENA MENSINGA, geboren Appingendam 1895, 
dochter van Antonie Mensinga en Gerdina Bouwiena Huisingh. 

Op 17 februari 1927 werd in Ternaard een damclub opgericht met ruim 
20 leden. Het bestuur bestond uit de heren P. Reen, voorzitter; B. 
Waaksma secretaris; en Willem Broeyer als penningmeester. Eens per 
week zal er damavond gehouden worden in de christelijke bewaar-
school. (adv. LC) 
Ternaard 24 mei 1937 uitreiking van EHBO diploma’s o.a. aan Willem 
Broeyer. Door dr. Hartog werd de cursus gegeven uitgaande van de 
luchtbescherming Westdongeradeel. 

Bron:  
WD arch. 215, 307, 369, 442, 578 en BS.  
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PARENTEEL VAN KEIMPE STREEKSTRA  
 
Johannes Dijkstra (j.dijkstra33@chello.nl.) 
 

-- I -- 
Keimpe Streekstra, geb. 1776 Schipper te Leeuwarderadeel (1826-), 
Koopman (1826-), Arbeider (1827-), † Ommerschans (Ov.) 28 mei 1830, tr. 
Wanswerd 3 jan. 1796 Trijntje Pallas(t) geb. Ferwerd 17 sept. 1774, † 
Aalzum 13 aug. 1851 dr. van Harmen Hendriks en IJnskje Jans. 
Uit dit huwelijk:  
1. Ouwe Streekstra volgt II-a  
2. Harmen Streekstra volgt II-b  
3. Trijntje Streekstra volgt II-c  
4. Iede Streekstra volgt II-d  
5. Henne Streekstra, geb. Dokkum 1814, Arbeider, † Dokkum 7 jan. 1833. 
 

-- II-a -- 
Ouwe Streekstra, geb. Damwoude 25 dec. 1799, Boerenknecht, † 
Leeuwarden 5 april 1838, tr. Leeuwarderadeel 25 mei 1826 Froukje 
Groenewoud, geb. Stiens 14 juli 1801, Bolloppster, Gardeniersche (1839-), † 
Leeuwarden 13 dec. 1870, dr. van Miendert (Jurjens) Groenewoud en 
Aukje Coenraads. Uit dit huwelijk:  
1. Trijntje Streekstra, geb. Finkum 8 febr. 1827, † Finkum 28 febr. 1827. 
2. Meindert Streekstra, geb. Lwdn 13-12-1828, † Rauwerd 18-8-1852 
3. Ankje Streekstra, geb. Lwdn 12 juni 1830, † Leeuwarden 30 juli 1831. 
4. Anke Streekstra volgt, III-a. 
5. Catharina Streekstra, geb. Lwdn 24-11-1833, † Leeuwarden 29-12-1833. 
6. Catharina Streekstra, volgt III-b. 
7. Geertje Streekstra, geb. Lwdn 29 aug. 1836, † Leeuwarden 4 jan. 1837. 
8. Geertje Streekstra, geb. Lwdn 10-3-1838, † Leeuwarden 26 maart 1839. 
Bij opmaken overlijdensakte kind Ankje verklaarden Ouwe en Froukje niet 
te kunnen schrijven. 

-- II-b -- 
Harmen Streekstra, geb. Dokkum 18 okt. 1803, Boerenknecht (1860-), † 
Hantum 25 juni 1849, tr. Westdongeradeel 26 mei 1827 Baukje van der 
Wal, geb. Ternaard 21 okt. 1805, Arbeidster, † Ternaard 12 febr. 1872, dr. 
van Sijbren van der Wal en Nieske Elzinga. Uit dit huwelijk:  
1. Trijntje Streekstra, geb. Hantum 9 dec. 1829, † Hantum 23 juni 1846. 
2. Sijbren Streekstra, geb. Hantum 16 mei 1831, Boerenknecht (1850-), † 

Hantum 25 mei 1855. 
3. Nieske Streekstra, geb. Hantum 31 okt. 1832, † Hantum 19 mei 1846. 
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4 Henne Streekstra, volgt III-c. 
5 Keimpe Streekstra, geb. Hantum 15 juli 1835, † Hantum 11 juni 1837. 
6 Jantje Streekstra, geb. Hantum 10 mei 1837, † Hantum 11 febr. 1838. 
7 Jantje Streekstra, geb. Hantum 21 nov. 1838, † Hantum 30 aug. 1846. 
8 Regina Streekstra, volgt III-d. 
9 Eelkje Streekstra, volgt III-e. 
10 Hendrik Streekstra, volgt III-f. 
11 Keimpe Streekstra, geb. Hantum 16 dec. 1844, † Hantum 29 dec. 1844. 
12 Ouwe Streekstra, volgt III-g. 
13 Jan Streekstra, volgt III-h. 
 

-- II-c -- 
Trijntje Streekstra, geb. Aalzum 1808, Arbeidster, † 1865, tr. 
Westdongeradeel 19 juli 1828 Pieter Kruyer, geb. Holwerd 30 april 1803, 
Boerenknecht, † Holwerd 6 sept. 1846, zn. van Tiete (Jans) Kruyer en 
Menke Pieters. Uit dit huwelijk:  
1. Menke Kruyer, volgt III-i. 
2. Trijntje Kruyer, geb. Dokkum 7 febr. 1830. 
3. Henne Kruyer, geb. Dokkum 31 okt. 1834. 
4. Pieter Kruyer, geb. Dokkum 18 febr. 1837. 
5. Jietske Kruyer, geb. Dokkum 18 aug. 1838. 
6. Hendrikje Kruyer, volgt III-j. 
7. Jitske Kruyer, geb. Holwerd 21 maart 1845. 
In sommige akten staat Trijntje soms als "Trijntje Hoekstra", o.a. in 
huwelijksakte dochter Menke. 
 

-- II-d -- 
Iede Streekstra, geb. Leeuwarden 2 sept. 1810,  Boerenknecht, 
Koopman, Scheepsjongsknecht, Koemelker, Gardenier (1863-), Gardenier 
(1871-), † Dantumawoude 18 okt. 1886, tr. 1e Oostdongeradeel 12 juni 1834 
Grietje de Haan, geb. Dokkum 25 dec. 1803, Dienstmeid, † Aalzum 2 april 
1866, dr. van Jan (Jelles) de Haan en Ettje Jacobs; tr. 2e Oostdongeradeel 
11 mei 1871 Trijntje Braaksma, geb. Hiaure 1818, Arbeidster (1871-), dr. van 
Ynse Braaksma en Grietje Jacobs, weduwe van Leendert Cramer. 
Uit het eerste huwelijk:  
1. Ettje Streekstra, geb. Aalzum 22 maart 1835, † OOD 24 dec. 1922. 
2.  - Streekstra, levenloos geb. Oostdongeradeel 27 okt. 1836. 
3. Trijntje Streekstra, volgt III-k. 
4. Jan Streekstra, volgt III-l.  
In de militiepapieren staat als kenmerk: aangezicht ovaal, voorhoofd lang, 
ogen bruin, wenkbrauwen bruin, pokdalig gezicht. 
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-- III-a -- 
Anke Streekstra, geb. Leeuwarden 11 juni 1832, † Leeuwarden 4 okt. 
1909, tr. Leeuwarden 11 dec. 1859 Riekus Koerts, geb. Leeuwarden 22 okt. 
1829, Tingieter, † Leeuwarden 19 maart 1914, zn. van Koert (Reitzes) 
Koerts en Saakje de Vries. Uit dit huwelijk:  
1. Koenraad Koerts, geb. Lwdn 3 maart 1860, † Lwdn 29 sept. 1860. 
2. Koenraad Koerts, geb. Lwdn 5 april 1862, † Lwdn 23 maart 1939. 
3. 3. Meindert Koerts, geb. Leeuwarden 5 aug. 1864. 
4. Ouwe Koerts, volgt IV-a. 
5. Sake Koerts, volgt IV-b. 
6. Froukje Koerts, geb. Leeuwarden 25 nov. 1871. 
7. Akke Koerts, geb. Leeuwarden 11 maart 1877. 
 

-- III-b -- 
Catharina Streekstra, geb. Leeuwarden 11 febr. 1835 [Leeuwarden (-
1835)], tr. Leeuwarden 14 nov. 1858 Hendricus Georgius de Rooy, geb. 
Marsum 5 jan. 1835, Smid, Kachelmaker, zn. van Bernardus de Rooy en 
Carolina Frederika Zirschky (Cerski). 
Uit dit huwelijk:  
1. Meindert de Rooy, geb. Lwdn 25 sept. 1859, † Lwdn 7 aug. 1860. 
2.  - de Rooy, levenloos geb. Dokkum 13 febr. 1861. 
3. Carolina Frederica de Rooy, geb. Dokkum 24 nov. 1862. 
4. Ouwe de Rooy, geb. Dokkum 23 april 1864. 
5. Bernardus de Rooy, geb. Dokkum 29 okt. 1866. 
6. Johannes Bernardus de Rooy, geb. Dokkum 12 okt. 1868. 
7. Froukje de Rooy, geb. Dokkum 14 mei 1870. 
 

-- III-c -- 
Henne Streekstra, geb. Hantum 19 dec. 1833, Arbeider, † Hantum 20 
dec. 1872, tr. Westdongeradeel 17 maart 1860 Anna Maria Docter, geb. 
Holwerd 18 febr. 1835, Arbeidster, Winkeliersche (1887-), dr. van Pieter 
(Jans) Docter en Johantje (Siemons) Spaak, hertr. met Jan Streekstra. 
Uit dit huwelijk:  
1. Baukje Streekstra, geb. Hantum 18 juni 1860, † Hantum 30 juli 1860. 
2. Pieter Streekstra, geb. Hantum 11 juli 1861, † Hantum 4 sept. 1877. 
3. Harmen Streekstra, volgt IV-c. 
4. Johanna Streekstra, volgt IV-d. 
5. Baukje Streekstra, geb. Hantum 23-12-1867, † Hantum (?) 14 mei 1875. 
6. Detje Streekstra, geb. Hantum 1 febr. 1869, † Hantum 10 febr. 1869. 
7. Sijbren Streekstra, geb. Hantum 13 sept. 1870, † Hantum 14 aug. 1871. 
8. Dettje Streekstra, geb. Hantum 27 febr. 1872. 
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-- III-d -- 
Regina Streekstra, geb. Hantum 4 nov. 1840, † Ternaard 20 okt. 1895, 
tr. Leeuwarderadeel 26 okt. 1871 Age Miedema, geb. Cornjum 27 maart 
1836, † Westdongeradeel 29 maart 1899, zn. van Gerrit (Ages) Miedema en 
Antje (Nannes) Hovinga. Uit dit huwelijk: 
1. Trijntje Miedema, geb. Leeuwarden 1 sept. 1872. 
2. Nanne Miedema, geb. Ternaard 10 nov. 1873. 
3. Aaltje Miedema, geb. Ternaard 23 jan. 1876. 
4. Harmen Miedema, geb. Ternaard 6 dec. 1878. 
 

-- III-e -- 
Eelkje Streekstra, geb. Hantum 29 sept. 1842, Arbeidster, † Dokkum 10 
juli 1903, tr. 1e Westdongeradeel, 27 sept. 1866 Schelte Smedema, geb. 
Engwierum 29 aug. 1841, Arbeider, †?? 27 dec. 1868, zn. van Jan (Ales) 
Smedema en Elisabeth (Scheltes) Brouwer; tr. 2e Westdongeradeel, 16 mei 
1872 Hendrik de Ruiter, geb. Ternaard 11 aug. 1838, Arbeider, † 
Westdongeradeel 27 febr. 1875, zn. van Jan (Hendriks) de Ruiter en Sijtske 
(Jans) Brandsma; tr. 3e Westdongeradeel, 11 juli 1878 Johannes van Dijk, 
geb. Westdongeradeel 17 april 1834, Arbeider, zn. van Jan (Pieters) van 
Dijk en Trijntje (Pieters) Visser. Uit het eerste huwelijk:  
1. Baukje Smedema, geb. Hantumhuizen 23 jan. 1868. 
Uit het derde huwelijk:  
1. Jan van Dijk, geb. Ternaard 7 mei 1879. 
2. Trijntje van Dijk, geb. Hantum 28 mei 1880. 
3. Harmen van Dijk, geb. Hantum 13 sept. 1884. 
 

-- III-f -- 
Hendrik Streekstra, geb. Hantum 16 dec. 1844, Arbeider, [Driesum 
(1879-)], tr. Westdongeradeel 16 mei 1872 Martje Jeltema, geb. Anjum 9 
nov. 1839, Arbeidster.  Uit dit huwelijk:  
1. Ymkje Streekstra, geb. Wierum 21 dec. 1873. 
2. Harmen Streekstra, geb. Ternaard 6 april 1876. 
Hendrik hoefde niet in militaire dienst i.v.m. "gebrek aan lengte". 
 

-- III-g -- 
III-g Ouwe Streekstra, geb. Hantum 16 dec. 1844, Arbeider, † 
Westdongeradeel 27 jan. 1928, tr. Westdongeradeel 31 okt. 1871 Sijtske 
Terpstra, geb. Holwerd 10 aug. 1842, Arbeidster, † Ternaard 10 april 1900, 
dr. van Willem Terpstra en Antje Klaver. Uit dit huwelijk:  
1. Antje Streekstra, geb. Ternaard 15 okt. 1870, † WED 25 dec. 1870. 
2. Willem Streekstra, geb. Ternaard 23-12-1871, † Ternaard 4 april 1896. 
3. Harmen Streekstra, geb. Ternaard 4-5-1873, † Ternaard 10 mei 1892. 
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4. Baukje Streekstra, geb. Ternaard 4-9-1874, † Ternaard 23 mei 1875. 
5. Klaas Streekstra, volgt IV-e. 
6. Sijberen Streekstra, volgt IV-f. 
7. Anne Streekstra volgt IV-g. 
8. Hendrik Streekstra volgt IV-h. 
9. Roelof Streekstra, geb. Ternaard 17 juni 1889. 
 

-- III-h -- 
III-h Jan Streekstra, geb. Hantum 9 aug. 1847, Arbeider, † WED 4 maart 
1918, tr. 1e Westdongeradeel 14 mei 1874 Sijbrigtje Pautsma, geb. Ternaard 
8 aug. 1845, Dienstmeid, † Hantumhuizen 31 juli 1876, dr. van Wijbren 
(Tjepkes) Pautsma en Antje (Ulbes) Boersma; tr. 2e Westdongeradeel 6 dec. 
1877 Anna Maria Docter, geb. Holwerd 18 febr. 1835, Arbeidster, 
Winkeliersche (1887-), dr. van Pieter (Jans) Docter en Johantje (Siemons) 
Spaak, weduwe van Henne Streekstra. Uit het eerste huwelijk:  
1. Harmen Streekstra, volgt IV-i. 
2. Wijbren Streekstra, geb.Hantumhuizen 21-6-1876, †Hhuizen 17-7-1876 
Militaire dienst van 06-05-1867 tot 05-05-1872. 
 

-- III-i -- 
Menke Kruyer, geb. Holwerd 1 febr. 1827, † OOD 20 mei 1865, tr. 
Dokkum 8 okt. 1853 Henne (Eelkes) Talsma, geb. Oostdongeradeel 30 sept. 
1824, zn. van Eelke (Hinnes) Talsma en Grietje (Machiels) Dijkstra. 
 

-- III-j -- 
Hendrikje Kruyer, geb. Holwerd 25 okt. 1841, tr. Dokkum 24 mei 1866 
Simon Gorter, geb. Dokkum 13 mei 1840, Kleermakersknecht, zn. van 
Johannes Bernardus Ferblans Gorter en Christana Coldimina Jaski. 
 

-- III-k -- 
Trijntje Streekstra, geb. Aalzum 12 jan. 1838, Arbeidster, † Aalzum 26 
nov. 1874, tr. Oostdongeradeel 16 mei 1863 Jouke Meinema, geb. Nes (D) 3 
okt. 1834, Boerenknecht, Gardenier, zn. van Anne (Joukes) Meinema en 
Martje (Willems) Dikland. Uit dit huwelijk:  
1. Grietje Meinema, geb. Aalzum 22 april 1864, † OOD 24 febr. 1872. 
2.  - Meinema, levenloos geb. Aalzum 7 nov. 1865, † Aalzum 7 nov. 1865. 
3. Martje Meinema, geb. Aalzum 29 okt. 1866, † OOD 11 febr. 1872. 
4. Ettje Meinema, geb. Aalzum 17 jan. 1869. 
5. Grietje Meinema, geb. Aalzum 1 sept. 1872. 
 

-- III-l -- 
Jan Streekstra, geb. Aalzum 14 maart 1841, Arbeider, Gardenier (1901-),  
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† Oostdongeradeel 23 okt. 1925, tr. Oostdongeradeel 13 mei 1864 Berber 
Soepboer, geb. Hantum 1 aug. 1841, † Aalzum 13 jan. 1892, dr. van Taekle 
(Douwes) Soepboer en Grietje (Piers) Bintjema. Uit dit huwelijk:  
1. Grietje Streekstra, volgt IV-j. 
2. Iede Streekstra, volgt IV-k. 
3. Taekle Streekstra, geb. Hantum 12 juni 1869, † Hantum 10 juli 1880. 
4. Douwe Streekstra, volgt IV-l. 
5. Ettje Streekstra, geb. Hantum 18 febr. 1872, † Aalzum 24 dec. 1922. 
6. Antje Streekstra, volgt IV-m. 
7. Pier Streekstra, geb. Hantum 1 sept. 1875, † Hantum 4 sept. 1875. 
8. Trijntje Streekstra, volgt IV-n. 
9.  - Streekstra, levenloos geb. Oostdongeradeel 5 jan. 1882. 
10. Taekle Streekstra, geb. Wetzens 3 jan. 1883, † Oostdongeradeel 3 jan. 

1908.  
Militaire dienst van 28-04-1860 tot 27-04-1863.  
 

-- IV-a -- 
Ouwe Koerts, geb. Leeuwarden 24 juli 1866, tr. Leeuwarden 17 juli 1895 
Pietje Ladenius. 

-- IV-b -- 
IV-b Sake Koerts, geb. Leeuwarden 19 sept. 1868 tr. 16 april 1890 Sjoukje 
Bersee. 

-- IV-c -- 
IV-c Harmen Streekstra, geb. Hantum 23 juli 1863 [Hantum (1880-)], 
tr. Grietje Slager, geb. Warffum 14-11-1865, dr. v. Julle Slager en Etje Bolt. 

-- IV-d -- 
Johanna Streekstra, geb. Hantum 5 okt. 1865, Arbeidster, tr. 
Westdongeradeel 14 mei 1887 Sjoerd Dijkstra, geb. Wierum 24 okt. 1862, 
Arbeider, zn. van Wouter (Sjoerds) Dijkstra en Saakje (Michiels) 
Schredanus. Uit dit huwelijk:  
1. Aaltje Dijkstra, geb. Hantumeruitburen 18 dec. 1887. 
2. Henne Dijkstra, geb. Hantumeruitburen 29 aug. 1889. 
3.  - Dijkstra, levenloos geb. Hantumeruitburen 19 febr. 1891. 
4. Anna Marie Dijkstra, geb. Hantumeruitburen 12 febr. 1892. 
5. Saakje Dijkstra, geb. Hantumeruitburen 7 febr. 1894  
 

-- IV-e -- 
Klaas Streekstra, geb. Ternaard 19 aug. 1876, Arbeider, [Ternaard (1914-
)], tr. Westdongeradeel 14 mei 1898 Klaaske de Graaf, geb. Ternaard 12 
april 1874, Dienstmeid, dr. van Jan de Graaf en Klaaske Beintema. 
Uit dit huwelijk:  
1. Willem Streekstra, geb. Ternaard 18 mei 1899. 
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2. Jan Streekstra, volgt V-a. 
3. Sijtze Streekstra, geb. Ternaard 18 maart 1902. 
4. Klaaske Streekstra, geb. Ternaard 6 nov. 1903. 
5. Sijtske Streekstra, geb. Ternaard 28 febr. 1906. 
6. Sijbe Streekstra, volgt V-b. 
Klaas hoefde niet in militaire dienst i.v.m. "broederdienst" 
 

-- IV-f -- 
Sijberen Streekstra, geb. Ternaard 25 jan. 1878, Arbeider, [Blija (1921-
)], tr. Westdongeradeel 17 mei 1902 Renske de Haan, geb. Ternaard 18 mei 
1877, Arbeidster, dr. van Pieter (Hendriks) de Haan en Lieuwkje (Jans) 
Gulmans. Uit dit huwelijk:  
1. Ouwe Streekstra, geb. Ternaard 15 juli 1904. 
2. Lieukje Streekstra, volgt V-c.  
Sijberen zat in militaire dienst toen hij trouwde.  

-- IV-g -- 
Anne Streekstra, geb. Ternaard 24 maart 1880, Landbouwer, tr. 
Westdongeradeel 3 maart 1906 Geertje Schroor, geb. Ternaard 13 april 
1883, dr. van Thomas (Harmens) Schroor en Grietje (Franzes) Meinema. 
Uit dit huwelijk:  
1. Grietje Streekstra, geb. Ternaard 24 mei 1906. 
2. Ouwe Streekstra, volgt V-d. 
3. Sijtske Streekstra, geb. Ternaard 17 juli 1909. 
4. Thomas Streekstra, geb. Ternaard 3 mei 1911, † Ternaard 17 juni 1927. 
5. Baukje Streekstra, geb. Ternaard 21 juli 1914. 
6. Harmke Streekstra, geb. Ternaard 2 maart 1919. 
7. Anna Streekstra, geb. Ternaard 28 okt. 1920. 
Anne hoefde niet in militaire dienst i.v.m broederdienst.  
 

-- IV-h -- 
Hendrik Streekstra, geb. Ternaard 23 aug. 1883, Landbouwer, tr. 
Westdongeradeel 9 mei 1908 Aafke Talsma, geb. Wierum 11 nov. 1888, † 
Dokkum (zh) 3 nov. 1975, dr. van Wijbren Talsma en Pietje Sijtsma. 
Uit dit huwelijk:  
1. Wijbren Streekstra, volgt V-e. 
2. Ouwe Streekstra, volgt V-f. 
3. Pieter Streekstra, volgt V-g. 
4. Willem Streekstra, volgt V-h. 
Tijdens huwelijk zat Hendrik nog in militaire dienst.  
 

-- IV-i -- 
Harmen Streekstra, geb. Hantum 26 febr. 1875, Arbeider, [Hantum  
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(1906-)], tr. Westdongeradeel 17 juni 1905 Tjitske Lijzenga, geb. 
Akkerwoude 14 juli 1870, † Ternaard 25 maart 1935, dr. van Gerrit (Ypes) 
Lijzenga en Trijntje (Aukes) Gosma. Uit dit huwelijk:  
1. Sijbrigtje Streekstra, geb. Ternaard 12 mei 1907. 
2. Trijntje Streekstra, geb. Ternaard 23 febr. 1910. 
Harmen was vrijgesteld van militaire dienst i.v.m. "Enige wettige zoon". 
 

-- IV-j -- 
Grietje Streekstra, geb. Hantumeruitburen 10 sept. 1865, † Niawier 7 
april 1897, tr. Oostdongeradeel 27 sept. 1890 Lieuwe Jaarsma, geb. 
Metslawier 12 april 1865, Bakker, Bakkersknecht, zn. van Jan (Lieuwes) 
Jaarsma en Ytje (Gerrits) Buwalda. Uit dit huwelijk:  
1. Berber Jaarsma, geb. Oostdongeradeel 7 mei 1891. 
2. Jan Jaarsma, geb. Oostdongeradeel 21 juni 1892. 
3. Ytje Jaarsma, geb. Oostdongeradeel 14 okt. 1893. 
4. Iede Jaarsma, geb. Oostdongeradeel 13 april 1895. 
 

-- IV-k -- 
IV-k Iede Streekstra, geb. Hantum 28 jan. 1867, Bakker, Bakkersknecht, 
Klerenwasser (1920-), Industrieel (1922-), [Dokkum (-1890)], tr. Dokkum 
11 mei 1890 Sipkjen Damsma, geb. Dokkum 25 nov. 1865, dr. van Geert 
Damsma en Maaike Zijlstra. Uit dit huwelijk:  
1. Maaike Streekstra, geb. Dokkum 17 nov. 1891, † Dokkum 18 dec. 1895. 
2. Jan Streekstra, geb. Dokkum 12 sept. 1893, Boekhouder (1920-). 
3. Berber Streekstra, volgt V-i. 
4. Maaike Streekstra, volgt V-j. 
5. Geert Streekstra, geb. Dokkum 24 dec. 1900. 
 

-- IV-l -- 
Douwe Streekstra, geb. Hantum 29 dec. 1870, Bakkersknecht, Koopman 
[Kollum (-1897)], tr. Dantumadeel 8 juli 1897 Trijntje Damsma, geb. 
Sijbrandahuis 21 maart 1873, dr. van Geert Damsma en Maaike Zijlstra. 
Uit dit huwelijk:  
1. Maaike Streekstra, geb. Dokkum 8 juni 1898. 
2. Berber Streekstra, geb. Dokkum 24 aug. 1899. 
3. Sipkjen Streekstra, geb. Ee 1908, † Aalzum 14 aug. 1926. 
4. Jan Streekstra, volgt V-k. 
 

-- IV-m -- 
Antje Streekstra, geb. Hantum 22 juli 1873, [Aalzum (-1901)] tr. 
Oostdongeradeel 14 nov. 1901 Klaas Luinstra, geb. Ee 5 maart 1878, 
Bakker, Bakkersknecht, zn. van Hendrik Luinstra en Sijke Dijkstra. 
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Uit dit huwelijk:  
1. Hendrik Luinstra, geb. Smallingerland 1 okt. 1902. 
 

-- IV-n -- 
Trijntje Streekstra, geb. Hantum 27 nov. 1879, † Oostdongeradeel 16 
aug. 1922, tr. Westdongeradeel 8 juni 1911 Jacob Bottema, geb. Hantum 2 
juni 1881, Bakker, zn. van Jacob (Meints) Bottema en Grietje (Stoffers) 
Spanninga. 
 

VRAAG 
Ik weet niet of jullie mij kunnen helpen maar ik waag het er op. Ik ben op 
zoek naar mijn overgrootvader Willem Toren geb. te Nes, Ameland, op en 
schipper van de Jonge Willem, een jagtschip, hij voer ook vaak op Dokkum. 
Hij vertrok van Ameland, vermoedelijk met zijn schip, en met zijn jongste 
zoon naar Rotterdam alwaar hij in het huwelijk trad op 12-8-1896 [3de 
huwelijk]. Een half jaar later is hij op zee verdronken op 4-3-1897. In het 
overlijdensregister vind je hem als "verdronken op zee" en beroep 
"schipper". Nu probeer ik al jaren aan de weet te komen waar hij is 
overleden en met zijn schip vergaan. Enig idee hoe ik dit te weten kan 
komen? Groetend, maria.toren@tele2.nl. http://www.sumatiarya.nl  
 

TIP VOOR ONDERZOEK 
Interessante site met o.a. vondsten mbt Dokkum in periode 1626-1630. Zie: 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BesluitenStaten-
generaal1626-1651/silva/sg/resoluties?advanced=1 
Onder Plaatsen invullen: Dokkum. Resultaten (verkort): 
06/08/1626, 10 te doen over het fiscaalschap te Dokkum . Schonenborch 
verklaart geen sessie ... te ambiëren en vraagt van de weigering een 
schriftelijk besluit. Inzake Dokkum meldt hij dat in 1596 
17/06/1627, 12 Het verzoek van Willem van Viersen zijn eed als raad ter 
Admiraliteit in Friesland in Dokkum te mogen doen is afgewezen.  
26/06/1627, 14 er vervolgens bij de Gedeputeerde Staten en de stad 
Dokkum voor gezorgd dat zij zijn ... waar Adius verbleef. De magistraat 
van Dokkum heeft echter op gezag van de gedeputeerden de boom ... 
moeten melden bij HHM, die de zaken van de Admiraliteit behartigen. 
Dokkum zal eveneens worden 
28/06/1627, 1 HHM keuren de concepten goed van de brieven aan de 
Gedeputeerde Staten van Friesland en de stad Dokkum inzake Adius .  
26/07/1627, 9 Friesland meldt d.d. Dokkum 10 juli het overlijden van 
Bastiaen Broils , controleur te Dokkum ... en vice versa. Aangezien de 
huidige konvooimeester in Dokkum uit Friesland komt, dient 
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REINDER GERBENS VAN WIEREN 
 
Een bijdrage van Stichting Erfskip Terpdoarpen 
(i.c. Catharinus van der Ploeg) 
 
Op de begraafplaats Homewood Memorial Gardens van de deelgemeente 
Thornton in het zuidelijk deel van de metropool Chicago ontdekte Mike 
Hoekstra, een stamboomonderzoeker uit genoemde stad, per toeval een 
aantal oude grafstenen. Op één van die stenen staat de naam van ene 
Reinders van Wieren vermeld die op 14 augustus 1858 was overleden. Dit 
wekte de nieuwsgierigheid van Mike want zijn moeder was eveneens een 
van Wieren en hij vroeg zich af of er wellicht een relatie bestond. Dat bleek 
niet zo te zijn maar de vraag wie deze Reinders van Wieren was liet Mike 
niet meer los. Hij was er inmiddels achter gekomen dat ene Gerben Jans uit 
Rijperkerk in 1811 de familienaam van Wieren had aangenomen waarbij 
een zoon Reinder wordt genoemd. Die was toen 12 jaar oud en dat klopte 
met de grafsteen. Ook was Mike gebleken dat in de database op onze  
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website www.erfskipterpdoarpen.nl ene Reinder Gerbens van Wieren 
wordt genoemd, gehuwd met Trijntje Hanses Kroodsma (wiens naam 
eveneens op de grafsteen wordt vermeld). Naar aanleiding hiervan heeft 
Mike kontakt met ons opgenomen met het volgende resultaat: 
 
Reinder Gerbens van Wieren werd op 29 juni 1799 geboren in Rijperkerk 
als zoon van Gerbens Jans & Aafke Lubberts. Hij trad op 17 mei 1821 in 
Ferwerderadeel in het huwelijk met Trijntje Hanses Kroodsma, dochter van 
Hans Sytzes Kroodsma & Grietje Benjamins de Klein. Bij zijn huwelijk was 
Reinder timmerman van beroep.  
Ten tijde van de turbulente periode van de Afgescheidenen in en rond het 
jaar 1834 speelde Reinder een belangrijke rol. Hij nam destijds het 
voortouw in zijn woonplaats Oenkerk en in zijn timmermanswerkplaats 
vonden de eerste religieuze bijeenkomsten plaats. Dat kwam hem letterlijk 
duur te staan want de boetes die hem werden opgelegd waren niet mis. Tot 
grote ergernis van de (lokale) overheid ging hij desalniettemin onverdroten 
voort met de diensten, tot in het stadium dat er zelfs soldaten in zijn huis 
werden gestationeerd om een oogje in het zeil te houden. Toen Reinder van 
Wieren daarover zijn beklag deed bij de Gouveneur van Friesland kreeg hij 
te horen dat de soldaten zouden vertrekken indien hij zou stoppen met de 
bijeenkomsten. Daar wilde hij evenwel niets van weten en hij stelde zich op 
het standpunt met de diensten door te gaan ook al zou hem dat het leven 
kosten!  
Uiteindelijk leidde één en ander tot de situatie dat Reinder niet meer in 
staat was de hem opgelegde boetes te betalen met als gevolg dat al zijn 
bezittingen werden geveild. Er werd gefluisterd dat de reden waarom de 
veiling op zondag plaats vond van doen had met de verwachting dat op die 
dag de Afgescheidenen niet zouden bieden waarmee werd de eventuele 
mogelijkheid voor de Afgescheidenen om vervolgens de hele mikmak terug 
te geven aan de familie van Wieren werd gedwarsboomd. Hoe dan ook: 
werkelijk alles, tot aan de nieuwe kleertjes voor de baby die verwacht werd, 
passeerde de veiling. Zelfs de jurk van Reinder’s echtgenote Trijntje werd 
per bod verkocht (de koper vond dit echter wel erg ver gaan en gaf de jurk 
aan haar terug). Omdat de opbrengst van de veiling onvoldoende was om 
de boetes te betalen werd Reinder tot een verblijf in het gevang 
veroordeeld.  
Later verhuisde hij met zijn gezin naar Rinsumageest maar ook daar werd 
hij blijkbaar niet met rust gelaten. In september 1841 diende hij een 
verzoek tot kwijtschelding in voor alle nieuwe boetes die hem inmiddels 
waren opgelegd. Hij boekte een bescheiden succes: de boetes hoefde hij 
niet te betalen maar de kosten van de rechtzaak kwamen wel voor zijn 
rekening. 
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De familie van Wieren verhuisde diverse keren. Zo woonden zij behalve in 
Rinsumageest ook in Driesum alwaar Reinder de eerste ouderling van de 
Afgescheiden kerk werd. In het jaar 1847 gingen zij naar Wanswerd maar 
vertrokken binnen een jaar naar Dokkum om vervolgens in 1849 weer naar 
Wanswerd terug te keren. In 1850 werd Reinder benoemd tot ouderling 
van de Afgescheiden gemeente van Wanswerd-Birdaard hetgeen nogal wat 
protesten uitlokte. Niet vanwege het feit dat hij ouderling werd maar wel 
omdat hij benoemd was. Vele leden van de kerk waren van mening dat een 
ouderling niet moest worden benoemd maar gekozen hetgeen voor hem 
aanleiding was zich terug te trekken.  
Wellicht moegestreden vertrok Reinder Gerbens van Wieren met zijn gezin 
in juli 1858 naar de Verenigde Staten waar zij zich vestigden in de staat 
Illinois. Zelf heeft Reinder van deze drastische beslissing zeer kort kunnen 
profiteren: volgens de grafsteen overleed hij op 14 augustus 1858, slechts 
een paar weken na aankomst. Zijn echtgenote Trijntje Hanses Kroodsma 
blijkt in 1867 te zijn gestorven. Naast hun grafsteen bevinden zich nog twee 
andere stenen op het kerkhof van Homewood Memorial Gardens, te weten 
van Maria (huisvrouw van Hans van Wieren, zoon van Reinder en Trijntje) 
en van ene Lucas van der Belt die was gehuwd met een dochter van Reinder  
en Trijntje (vermoedelijk Froukje). Naar verluidt was ook Lucas van der 
Belt een bekende Afgescheidene. 

Tot zover een korte 
beschrijving van een 
“bjusterbaarlik” man. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen: 
- Mike Hoekstra (stamboomvorser) - Chicago, Illinois 
- De zus van Mike Hoekstra  (foto’s van de grafstenen) - Chicago, 

Illinois 
- Dr. J. Wesseling - “De Afscheiding van 1834 in Friesland, deel 1 - 

De classis Wanswerd (Dokkum)” 
 
 
 

145 
 
 



OUDST GEVONDEN VOOROUDER IN 
MANNELIJKE LIJN VAN:  
 

Henk Kuiphof (kuiphof.home@planet.nl) 
 
Als nieuw lid wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Henk Kuiphof 
(lidnummer 515). Ik woon in Heemstede (bij Zandvoort). Ik ben een aantal 
keren in het streekarchief in Dokkum geweest maar dat is voor mij een hele 
reis vanuit Heemstede. 
Ik ben al vele jaren bezig met familieonderzoek van de familie Kuiphof, en 
ben bezig met het schrijven van een boek. Dit boek moet dit najaar 
uitkomen. Ik ben in de laatste fase van mijn familieboek en loop helemaal 
vast bij mijn roots in Holwerd. 
Mijn familiegenealogie begint in Holwerd met Bindert Harmens. Hij 
was lid van de Mennonietenkerk in Holwerd. Hij is geboren rond 1714 en 
gedoopt in 1728 te Holwerd. Zijn zoon Harmen Binderts heeft in 1812 de 
naam Kuiphof aangenomen in Marrum. 
Van zijn voorgeslacht is nog niets zeker, alleen dat zijn vader Harmen heet. 
Ik heb twee richtingen gevonden. 
 
1. Bij een bezoek aan het Streekarchief in Dokkum vond ik een Harmen 
Claeses, getrouwd met Eelkje Binnerts. "Mijn" Bindert Harmens zou een 
zoon van dit echtpaar kunnen zijn, maar dat is niet zeker. Ik heb dat 
voorlopig wel zo aangenomen. 
 
2. Op internet vond ik op Terschelling een aantal gezinnen met opvallend 
dezelfde voornamen als die van het nageslacht van Bindert Harmens.  
 
A. Ten eerste Bindert Harmens in 1698 gehuwd met Antje Dirks, met 
kinderen Grietje, Harmen en Antje Binderts. Deze 3 namen komen later in 
mijn genealogie ook terug. 
 
B. Ten tweede het gezin Harmen Binderts gehuwd met Froukje Lolkes met 
de kinderen Bindert en Fokje. Ook de namen Bindert en Fokje komen later 
voor als nageslacht van Bindert Harmens. 
Toeval ?? Ik heb de relatie nog niet kunnen vaststellen.  
Ik ben al jaren op zoek naar de relatie en hoop dat lezers van De Sneuper 
mij hierbij kan helpen. Als iemand moeite wil doen heb ik daar natuurlijk 
wel een aardige attentie voor over.  
Hier volgen de gegevens van Bindert Harmens, waarbij de generatie 4 
tamelijk onzeker is. Wie helpt mij verder ???!!!! 
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Generatie 4 
I Harmen Claeses (40110), is overleden rond 1748, wonende te 
Waaxens. Harmen trouwt op zondag 23 juli 1713 te Waaxens met Eelkje 
Binnerts (40111), dochter van Binnert Jarighs Nn en Aukje Claassen 
(Aukien). Eelkje is geboren rond 1690, wonende te Blija. 
Van Harmen en Eelkje zijn twee kinderen bekend: 
1 Bindert Harmens [Kuiphof] is geboren rond 1714, is gedoopt 
op zondag 21 november 1728 te Holwerd, zie II. 
2 Claas Harmens [Kuiphof]] (50120) gedoopt 21 november 1728 
 

Generatie 5 
II Bindert Harmens [Kuiphof] (50110), zoon van Harmen 
Claeses (I) en Eelkje Binnerts, is geboren rond 1714, is gedoopt op 
zondag 21 november 1728 te Holwerd, is overleden voor 1796 te Marrum, 
Gardenier, wonende te Holwerd.  Bindert werd hoogstens 82 jaar. 
Bindert trouwt op zaterdag 15 mei 1734 te Holwerd, trouwt (kerk) 
(Hervormde Gemeente) (1) met Ytje Pieters Nn (50111). Ytje is overleden 
voor 1747 te Holwerd, huisvrouw. 
Van Bindert en Ytje zijn twee kinderen bekend: 
1 Eeke Binderts [Kuiphof] (60111) is geboren in november 1742 
te Holwerd, is gedoopt op donderdag 5 mei 1796 te Marrum. 
Eeke trouwt te Marrum met Tomas Hendriks (60110). 
2 Harmen Binderts Kuiphof (60120) is geboren op woensdag 26 
februari 1744 te Holwerd, is mennoniet gedoopt, is overleden op maandag 1 
maart 1841 te Marrum, Gardenier te Marrum. Harmen werd 97 jaar. 
Harmen trouwt op zondag 18 mei 1766 te Marrum (1) met Grietje 
Andries Nn ook genaamd Grietje Andries NN (60121), dochter van 
Andries Roelofs en Doetje Hendriks.  Grietje is geboren rond vrijdag 
20 december 1737 Ferwerd, is Hervormd gedoopt op 29 december 1737. 
Harmen trouwt op zondag 29 november 1801 te Marrum (2) met Aafke 
Tijsses Heins (60122), dochter van Tijs Heins Nn en Botje Feyes Nn.  
Aafke is geboren in 1739 te Holwerd, is overleden op woensdag 6 februari 
1822 te Marrum.  Aafke werd 83 jaar. 
Bindert trouwt op zaterdag 14 juni 1766 te Marrum, trouwt (kerk) 
(Hervormde gemeente te Marrum) (2) met Lysbert Fokkes Nn (50113).  
Lysbert is overleden voor januari 1831, wonende te Marrum. 
Van Bindert en Lysbert is een kind bekend: 
3 Fokje Binderts [Kuiphof] (60131) is geboren in 1772, is 
overleden op maandag 7 februari 1831 te Marrum.  Fokje werd 59 jaar. 
Fokje trouwt op maandag 28 mei 1787 met Klaas Jurjens Lepstra 
(60130). Klaas is geboren rond 1759 te Marrum, is overleden op zondag 9 
januari 1825 te Marrum, Gardenier. Klaas werd ongeveer 66 jaar. 
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SCHOOLOPZIENER MARTEN MARTENS 
 
Drs. Sibrand Martens (sibrand.martens@planet.nl) 
 
Een van de eerste schoolopzieners in Nederland was Marten Martens 
(1773-1852). Toen hij begon stond de onderwijsinspectie nog in de 
kinderschoenen. Deze ging echter wel een leidende rol spelen in de 
uitvoering van het onderwijsbeleid. De eerste nationale onderwijswet 
(1801) had het land al opgedeeld in diverse departementen die op hun 
beurt weer in schooldistricten verdeeld waren. Elk district kreeg een eigen 
schoolopziener die onder andere scholen moest inspecteren op de naleving 
van de wet. De vervangende wet van 1806 bevatte zelfs een uitgebreide 
instructie voor schoolopzieners. Martens trad in dat jaar aan als school-
opziener in het zevende district van het departement van de Eems, later 
zou dit het derde district van de provincie Friesland worden. Maar wie was 
deze Martens en wat heeft hij voor het onderwijs betekend?  
 
Doopsgezind predikant 
Marten Martens werd geboren in Amsterdam en is opgegroeid in achter-
eenvolgens Amsterdam, Hallum, Graft en Friedrichstadt. Zijn vader 
Siebrand Martens was in deze plaatsen doopsgezind predikant. Martens 
studeerde van 1791 tot 1798 aan het Doopsgezind Seminarium te 
Amsterdam. Na zijn proponentsexamen aanvaardde hij het ‘beroep’ van de 
gecombineerde gemeenten Holwerd, Blija en Vischbuurt in het noord-
oosten van Friesland. Al snel na zijn komst sloot hij zich aan bij de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen; het doel van deze maatschappij, 
bevordering en verbetering van het volksonderwijs, onderschreef hij van 
harte. Op zijn eigen wijze heeft hij aan het nieuwe leren, dat ’t Nut 
propageerde en dat gericht was op de emancipatie van de volksklasse, een 
bijdrage geleverd. 
 De eerste jaren van zijn predikantschap gebruikte Martens om zich 
in zijn gemeente in te werken. In 1800 trouwde hij Amelia Brouwer, de 
dochter van zijn Hervormde collega in Blija en Hogebeintum. Deze was 
tevens schoolopziener, maar hij droeg dat ambt in 1806 over aan zijn 
schoonzoon. Misschien voelde Brouwer zich toch te oud voor deze zware 
taak of schrok hij terug voor alle nieuwe taken die de overheid op de 
schouders van schoolopzieners legde. Bovendien kon het jonge gezin van 
zijn dochter wel een extra inkomen gebruiken. Martens zou zijn verdere 
arbeidzame leven predikant en schoolopziener blijven. Hij had het toezicht 
op de scholen in het gebied van Dokkum, Oost- en Westdongeradeel, 
Ferwerderadeel, Dantumadeel, Kollummerland, Schiermonnikoog en  
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Ameland. Als districtsschoolopziener was hij ook lid van de departemen-
tale- later provinciale onderwijscommissie. Na verloop van tijd zou hij 
daarvan voorzitter worden. 

 
Voormalige Ver-
maning in Blije. 
Vooraan pastorie, 
linksachter het 
dak van de Ver-
maning uit 1807. 
Tekst gedenk-
steen:  
Gesticht in den 
Jare 1807 onder 
opzicht van Lieu-
we Goffes en 
(uitgehakt) diaken 
der D.G. Gemeen-
te. Eerste steen 
gelegd door Lieu-

we Jans en Tjitske Sakes. (daaronder tekst van M. Martens?! zie verderop) 
 
Schoolopziener  
Het eerste wat Martens als schoolopziener deed was de onderwijzers in alle 
grietenijen (Friese plattelandsgemeente waarin verschillende dorpen waren 
samengevoegd) uit zijn district in gezelschappen samen te brengen. Dat 
behoorde tot zijn taak. Het vierde artikel van de instructie bij de schoolwet 
van 1806 luidde: ‘Inzonderheid zal hij er zich op toeleggen, om door 
onderrichting en aanmoediging den ijver der Onderwijzers op te wekken en 
gaande te houden, en hen te dien einde in meerder of minder aantal, op 
vastgestelde tijden, hetzij in zijne woonplaats, hetzij in andere gedeelten 
van zijn District zooveel mogelijk, bij herhaling om zich heen te 
verzamelen, zich met hen onderhoudende over de bedoelingen en 
werkzaamheden van hunnen gewichtigen post, en over de voorgeschreven 
en beste wijze om denzelven getrouw en ten meesten nutte der Jeugd waar 
te nemen(1). Martens stond voor een immense opdracht, want zijn gebied 
was uitgestrekt. Dat betekende dat hij op zaterdag, de dag voordat hij op 
twee verschillende plaatsen moest preken, meestal grote afstanden moest 
afleggen om zulke bijeenkomsten te leiden.  
 Hij nam zijn taak om bij onderwijzers de kennis van hun vak te 
verdiepen met verve op. Hij besprak lees- en rekenboeken en de didactiek 
van schoolvakken. Tevens zag hij erop toe dat onderwijzers het besprokene  
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op scholen ook toepasten. Zowel deze scholing als de inspectie was in die 
tijd een hele klus. Onderwijzers waren niet goed opgeleid, kweekscholen 
waren nog zeer schaars, en het klassikaal onderwijs nog maar net 
ingevoerd. Bovendien moest hij zichzelf ook inwerken in dit voor hem 
nieuwe terrein. Martens beijverde zich de nieuwe didactiek die bij het 
klassikaal onderwijs hoorde en de daarvoor geschikte leermiddelen bij 
onderwijzers te bevorderen. Hij stimuleerde het gebruik van het school-
bord en een verdeling van de school, vaak in één ruimte ondergebracht, in 
niveauklassen. Elke klas had doorgaans een eigen rij van banken. Een 
praktisch probleem was dat schoolgebouwen veelal bedompte ruimten 
waren, die de naam klaslokaal niet waard waren. Ook op dit punt was 
Martens kritisch. Hij schreef menige brief naar grietenijbestuurders, 
waarin hij erop wees dat hun school onvoldoende lichtinval had, te weinig 
mogelijkheden tot luchtverversing bood of te klein was in verhouding tot 
het aantal leerlingen.  

De Schoolmeester, Jan Luyken, 1694 
 
Schrijverschap 
Martens nam zijn taak als 
schoolopziener serieus op. Dat blijkt ook 
uit zijn vertaling van met name Duitse 
boeken die hij voor onderwijzers 
belangrijk vond. Een ervan was Zielleer 
voor kinderen van August D.H. Siebeck, 
directeur van een instituut voor 
onderwijs. Zulke boeken bewerkte hij 
bovendien voor toepassing op 
Nederlandse scholen. Martens had grote 
waardering voor geestverwanten in 
Duitsland, dat hij zelfs typeerde als ‘de 
moeder der verbetering’. Hij verdiepte 
zich in de werken van Duitse 
verlichtingspedagogen als de filantropijn 
F.E. von Rochow en J.H. Pestalozzi. Zij 
hebben zich ingezet voor de verbreiding 
van kennis en deugd door middel van 

onderwijs van de volksklasse. Martens was dus iemand die de Duitse 
verlichtingspedagogiek in Nederland introduceerde, niet alleen door 
vertalingen, maar ook door het bespreken ervan in onderwijzers-
gezelschappen. Hij vertaalde maar liefst veertig boeken van bijvoorbeeld 
Jacob Glatz, August W. Zachariae, Johann A.C. Löhr en Johann H. D. 
Zschokke. De laatstgenoemde werkte in Zwitserland met Pestalozzi samen  
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aan diverse onderwijsprojecten. Martens maakte zich in titels bekend door 
de toevoeging ‘door den schoolopziener M.M.’ Onder die vertaalde werken 
bevonden zich ook kinder- en schoolboeken, die zich onderscheidden van 
andere leesboeken door de speelse teksten, het achterwege blijven van een 
nadrukkelijk moraliserend toontje en het werken met illustraties. Een 
ervan was Zoo gaat het in de kinderwereld! Een geschenk voor deugd-
lievende en naarstige leerlingen van Löhr, een boekje dat bijvoorbeeld in 
1831 op een Haagse nutsschool als prijsgeschenk dienst deed. Het thema 
van zedelijke opvoeding liep als een rode draad door Martens’ vertaalde 
boeken(2). 
In lijn met de opvattingen van Duitse pedagogen was Martens 
pleitbezorger van de opvoedende taak de school. Aan het einde van zijn 
loopbaan schreef hij:  
‘Hoe gemakkelijk kan hier de verwaarloosde huiselijke opvoeding 
verholpen worden, wanneer het den onderwijzer niet aan opvoeding, 
belangstelling en bekwaamheid ontbreekt?(3) 
Eerder lanceerde hij als een soort credo dat de school diende ’om 
kinderlijke liefde in de harten der jeugd, vaderlijke minzaamheid in de 
gemoederen der onderwijzeren aan te kweeken en zowel de ontwikkeling 
der verstandelijke vermogens als de beschaving van het hart aan de 
onfeilbare wetten van eenvoudigheid, redelijkheid, orde, verscheidenheid 
en liefde te verbinden(4). 
Daarnaast was Martens een regelmatige schrijver in het door de overheid 
uitgegeven vakblad voor onderwijzers, Bijdragen betrekkelijk den staat en 
de verbetering van het schoolwezen, dat sinds 1801 maandelijks verscheen. 
 
Op de bres voor onderwijzers en de kwaliteit van het onderwijs 
Martens kwam regelmatig op voor de belangen van onderwijzers. Hij 
onderhandelde bijvoorbeeld met plaatselijke overheden over hogere 
salarissen. Onderwijzers moesten het hoofd boven water zien te houden 
door neventaken als koster, voorzanger of organist en het geven van 
avondlessen. Daarnaast moest hij schoolgeld innen, hetgeen Martens een 
doorn in het oog was. Dat leidde namelijk tot ‘onvriendelijke ontmoetingen 
en ruwe bejegeningen’ en stond de verdere professionalisering van de 
onderwijzer in de weg(5). Martens bracht gedetailleerde ideeën naar voren 
over de tarieven van een schoolbelasting voor iedereen, ongeacht of men 
kinderen op school had, en over wijze van inning ervan. Daarnaast pleitte 
hij voor een pensioenregeling. Met vreugde schreef hij in een verslag dat 
‘den welverdienende 83jarige Stephanus Rosier’ door de gemeente Hantum 
een pensioen van tweehonderd gulden ‘ad Vitam’ kreeg toegekend: ‘Zulk 
edel gedrag verdient vermelding en in soortgelijke gevallen navolging(6). 
 Daarnaast was Martens actief in het verbreiden van de  
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vernieuwingsideeën die aan de onderwijswetgeving ten grondslag lagen. 
Hij beperkte zich daarbij niet tot onderwijzers. Zo belegde hij in Ferwerde-
radeel een bijeenkomst voor de baljuw, gemeentesecretaris, landdrost en 
onderwijzers over de Algemeene bepalingen nopens het Lager School-
wezen van zijn Friese collega H.W.C.A. Visser. Hij sprak op die gelegenheid 
over een weduwefonds ten behoeve van onderwijzersvrouwen, het juiste 
gebruik van turf op school, het overleg met de plaatselijke predikanten, het 
tijdstip voor de zondagsschool en de bekostiging van het onderwijs. 
Martens deed daar ook voorstellen om het schoolverzuim terug te dringen. 
De onderwijzer zou elke maand een lijst met absente leerlingen bij de 
baljuw moeten indienen en was verantwoordelijk voor het gedrag van zijn 
leerlingen ‘langs de weg’. Daarnaast lanceerde hij voorstellen tot 
inhoudelijke verbetering van het onderwijs. Het openingsgebed diende 
maandelijks vernieuwd te worden. De keuze voor te zingen psalmen en 
gezangen moest zorgvuldig gebeuren en de inhoud ervan diende aan 
kinderen eerst te worden uitgelegd. Lichamelijke straffen waren verboden. 
Ter verbetering van de volksgezondheid voerde hij een pleidooi tegen het 
toelaten van kinderen op school als ze niet waren ingeënt tegen pokken en 
voor het ontslaan van schoolmeesters die zich tegen vaccinatie verzetten.  

 
 
 
Tot 1850 Pastorie  
en Vermaning der 
Doopsgezinden te 
Holwerd. Het lage 
huis rechts, eens 
woonhuis van Mar-
tens, was de pasto-
rie (Blommesteech 
12), het hoge huis 
erachter de Verma-
ning.  
(Keningstrjitte 6) 
 

 Martens ging nauwgezet te werk. Hij zal er een hele kluif aan 
hebben gehad zijn scholen op de naleving van de onderwijswet te 
controleren. Hij was verplicht scholen twee keer per jaar te bezoeken. Hij 
lette dan bijvoorbeeld op de lesroosters, het benoemen en het functioneren 
van leerkrachten en wijze van lesgeven. De afstanden van zijn woonplaats 
naar de scholen, zeker die op de waddeneilanden, waren groot en de 
middelen van vervoer primitief: te voet, per rijtuig of met de (trek)schuit.  
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Bovendien waren er vaak problemen op scholen. Hij kreeg te maken met 
onderwijzers die niet waren opgewassen tegen hun taak of zich niet aan de 
regels hielden. Later toen enkele onderwijzers zich bij de Afgescheidenen 
aansloten, trad hij op tegen het toelaten van ongevaccineerde kinderen, het 
dreigen met hel en verdoemenis of het toepassen van lichamelijke straffen. 
Dit laatste speelde bij Reint Taekes Beerda uit Suawoude, die uiteindelijk in 
1839 ontslag kreeg aangezegd. Soms waren er onderwijzers ‘die zich aan 
overdrevene begrippen in het godsdienstige overgaven(7). 
 
Friesland 
Friesland heeft veel betekend voor het Nederlandse onderwijs. Invloedrijke 

schoolopzieners hadden 
daar hun domicilie. Naast 
Martens, waren dat de 
reeds genoemde Visser en 
Nieuwold, de ‘Friese 
Pestalozzi’. Visser droeg in 
theoretisch opzicht aan het 
onderwijs bij en Nieuwold 
maakte naam als ver-
nieuwer van het lees-
onderricht. Bij de inwijding 
in de Grote Kerk te 
Leeuwarden van een 
monument voor Nieuwold, 
waar tweehonderd onder-
wijzers van 27 gezel-
schappen aanwezig waren, 
hield Martens als voorzitter 
van de Provinciale Onder-
wijscommissie een rede in 
versvorm. Daarin dichtte 
hij Nieuwold toe dat hij ‘de 
grondslag legde tot het 
koningrijk der hemelen in 
de Nederlandsche scho-
len’(8). 
 Martens had ook 

specifieke betekenis voor Friesland zelf, en met name voor de 
liederencultuur. Door hem kwam er veel aandacht voor het zangonderwijs 
en het zingen. In schooldistricten ontstonden onderwijzers-
zangverenigingen. Het Nut richtte zangscholen op waar onderwijzers de  
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dirigeerstok hanteerden. Martens introduceerde in zijn gemeenten de 
bundels Christelijke Gezangen en de zogenaamde Kleine Bundel. Hij liet 
zijn voorzangers zondags deze nieuwe liederen instuderen. Martens schreef 
bovendien zelf liedbundels voor de Friese jeugd als Gezangen voor de 
Vriesche schooljeugd, om gezongen te worden op het dubbel volksfeest 
van den 17 en 18 november (1821) en Gezangen voor de Vriesche 
schooljeugd (1822).  
 
Emeritaat 
In de laatste jaren van zijn werkzame leven was Martens van weinig 
betekenis meer. Hoofdinspecteur Wijnbeek schreef over zijn inspectiereis 
in Friesland in 1837 dat de ‘vergevorderde leeftijd’ van Martens – hij was 
toen 64 – een belangrijke beperking vormde voor de inzet van deze 
schoolopziener. De school in Holwerd was verre van een modelschool, die 
men toch in de woonplaats van een schoolopziener kon verwachten. 
Wijnbeek schreef: ‘hij schijnt dus niet zo krachtvol aan de 
schoolverbetering te kunnen arbeiden als weleer(9). 
 Bovendien waren nog niet overal armenscholen. Deze ontbrak 
bijvoorbeeld in Dokkum, hoewel er 120 kinderen daarvoor in aanmerking 
kwamen. In 1845 kon Wijnbeek tot zijn tevredenheid constateren dat ook 
in Dokkum honderd kinderen de armenschool bezochten. Wijnbeek 
noemde Martens toen ’hoogbejaard’ en hij vond hem niet langer meer 
geschikt voor zijn zware taak, waaronder het bezoeken van scholen. 
Martens was volgens Wijnbeek ook in een ander opzicht minder 
‘draagkrachtig’: ‘ ’s Mans huiselijke toestand grenst aan de behoeftigheid en 
Gedeputeerde Staten zijn uit meewarigheid huiverig om zijn ontslag te 
provoceren.’ Ja, een schoolopziener was voor het leven benoemd en het 
extra inkomen van zo’n vierhonderd gulden was voor een plattelands-
dominee meer dan welkom! 
 In 1849 ging Martens, na zijn gemeenten ruim vijftig jaar gediend 
te hebben, met emeritaat en legt hij ook, na een ambtsperiode van 43 jaar, 
het schoolopzienerschap neer. Zijn ‘Welkomsgroet’ op 11 november 1849 
aan zijn opvolger Doede Plantinus bevatte de volgende regels: 
 
 ‘O, Zaagt gij kasten vol papier 
 Door mijne pen beschreven, 
 Gewijd aan kansel, school en lier, 
 Gij riept: “De schrijfkunst leve!”(10) 
 
Een kortere samenvatting van zijn leven is niet mogelijk! 
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Molens en molenaars in Dongeradeel (vervolg van deel 3) 
 

DE HOUTZAAGMOLEN VAN OBERMAN 
 

Warner B. Banga (warner.b.banga@chello.nl) 
 

De houtindustrie is voor de handel en nijverheid rond Dokkum heel 
belangrijk geweest: er was een tijd, dat in de directe omgeving van de stad 
liefst vijf houtzaagmolens stonden, waar boomstammen en balken uit 
vooral Scandinavië gezaagd werden voor de huizen- en scheepsbouw. Dat 
alles is nu geheel verdwenen, of nee, beter gezegd bijna verdwenen, want 
op het bedrijventerrein van de Hogedijken is nog een gammele, 
ineengestorte zaagschuur aanwezig, als allerlaatste overblijfsel van de rijke 
houtcultuur rond Dokkum. 
Houtmolenaarsgeslacht De Vries 
Houtkopers als Gorter en later Oberman maakten dikwijls gebruik van de 
diensten van ervaren houtmolenaarsknechten, die soms van generatie op 
generatie voor dezelfde ‘mijnheer’ werkten. Zo verhuisde Kornelis Douwes 
de Vries uit Almenum (geboren 1792 te Idsengahuizen) in 1828 met zijn 
vrouw Antje Douwes Buurstra (geboren 30 juli 1787 te Makkum) en hun 
drie kinderen om op de houtzaagmolen van Gorter op de Hodedijken te 
gaan werken. Zoon Jan de Vries (geboren in 1824 te Almenum) nam het 
stokje van zijn vader over als houtsteksknecht. Diens zoon Siebe Jans 
(1862) was als derde generatie werkzaam in de houtzagerij. Ze woonden in 
het boerderijtje op E 189 Op ‘e Boksmeulen het buurtje aan het Grootdiep, 
waar vroeger de Boksmeulen gestaan had. Anne Siebes de Vries (1903) was 
als los werkman bij Oberman werkzaam. Zijn zoons Siebe (1935) en Jan 
(1939) waren daarna tijdelijk of vast in dienst van Oberman. Zelfs 
kleinzoon Yko de Vries (1965) was tijdelijk werkzaam op de houthandel. 
Obermans houtmolen 
In 1867 kocht koopman Pieter Gerks Oberman uit Wanswerd de molen van 
Gorter. Per 1 januari 1868 droeg Klaas Harkes Gorter de molen met 
omliggende landerijen vanaf de Rode brug over aan Oberman. 
Pieter Gerks Oberman was geboren te Aalsum op 21 september 1844 als 
zoon van Gerk Pieters Oberman uit Janum en Trijntje Foppes Dijkstra uit 
Nes. Zijn jongste broer Gerrit Gerks Oberman was eigenaar van ‘De 
Phoenix’ te Wanswerd. In 1868 trouwde Pieter Oberman met Fokkeltje 
Fokkes Noordenbos uit Marrum. Ze kregen twee zonen: Gerk Pieters 
(1869) en Fokke (1871), maar Fokkeltje overleefde het tweede kraambed 
niet en stierf op 21 februari 1871. De kleine Fokke overleed in juni. Daarna 
trad Oberman op 2 april 1874 in het huwelijk met Romkje Meinderts 
Beintema (geboren in 1847 te Westergeest). Ze kregen zes kinderen. 
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Nadat Oberman de zaak had overgenomen, kwamen al snel de nodige ver-
anderingen: de arbeidershuisjes werden verplaatst naar achter de houtkolk 
en er werd een nieuwe houtschuur gebouwd, waarna het houtstek dubbel 
zo groot gemaakt werd. In het voorjaar van 1887, drie weken voor ‘Nije 
Maaie’, reed Oberman met zijn vrouw en oudste en jongste zoon per rijtuig 
van Dokkum naar Drachten, waar de zoon en kleinzoon van zijn 
meesterknecht Wybe van Klaarbergen werkten bij Fokke Beek op een 
zaagmolen aan ’t Westeind. Oberman vroeg Wiebe van Klaarbergen of hij 
zin had om naar Dokkum te komen, “want Grootvader was ziek geweest en 
was zoo slap op de benen dat ze bang waren dat de oude in het zaagraam 
zou vallen”. De bejaarde Van Klaarbergen verhuisde daarna naar Dokkum, 
waar hij tot zijn dood in 1896 bij zijn dochter Metsje in de Anjeliersstraat 
woonde. Zijn kleinzoon Wiebe nam zijn plaats over en werd al snel “de 
tweede hand” van zijn baas, die als “een Vaderlijke vriend” voor hem was. 
De twee mannen kregen een sterke band: “’s Morgens voor de boterham las 
Mijnheer de Standaard en dan later moest ik in ’t kantoor komen en las hij 
mij wat voor of liet mij lezen. Ik zat daarmee al gauw in de politiek. 
Mijnheer was voorzitter van de kiesvereniging in Dantumadeel en 
penningmeester van de centrale in Dokkum. Hij stelde mij aan voor 
subagent, zoodat ik strooi-biljetten rondbracht buiten de Woudpoort. Wij 
als werkmensen hadden toen nog geen kiesrecht…” 
In de strenge winter van 1888 lag Oberman te bed met ingewandziekte, 
terwijl een zware Noordooster sneeuwstorm over het land raasde: “Al onze 
balken zaten op de grond, midden in de kolk zat een berg hoger dan het 
huis en door de vorst kon je er over lopen. Doordat het alle dagen hard 
waaide raakten onze balken op en hebben wij twee dagen stil gestaan, 
omdat we geen balken meer konden krijgen. Tegen het land aan lagen 
vlotten balken; wij daar aan ’t graven, vijf steek onder water, toen kregen 
we na een etmaal graven een vlot omhoog! Het hele vlot (32 balken) stuk 
voor stuk dwarsover op de opsleep, het waren grenen balken, en maar gauw 
aan ’t ribzagen, daar het al zoo ver in de tijd was, kregen we overal behoefte 
aan…” Het zou wel tot 6 april duren voor men met een praam vol hout door 
het ijs kon en in mei lag hier en daar nog sneeuw.  
In 1893 was de houthandel 25 jaar in het bezit van de familie Oberman en 
om dat te vieren werd voor de trap van de molen een ereboog opgericht met 
ingesneden letters 1868 – 1893. In het geheim was een nieuwe oranje-wit-
blauwe vlag met wimpel gekocht: “Toen Mijnheer op kwam wapperde de 
vlag van de molen, dat was een verrassing waar hij niet bij kon. Een 
volgende avond hebben we het feestelijk herdacht, waar ook oude 
Grootvader nog bij was”, aldus een tachtigjarige Wiebe van Klaarbergen in 
1942. 
Pieters Gerks Oberman overleed op 12 augustus 1904; het bedrijf werd  
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voortgezet door zijn weduwe Romkje Meinderts Beintema, die als 
Koopmanske de touwtjes in handen had. Klaas van Klaarbergen kwam in 
1904 als boekhouder bij Oberman in dienst en wist daarover in 1971 nog te 
vertellen: “Vooral woensdags was het druk op kantoor. De een kwam per 
trekschuit, een ander met een janplezier en uit de Wouden kwamen ze 
meestal lopende het Damwoudsterreedje langs. Klaas maar overhalen met 
de schouw. Mijnheer Oberman maar bestellingen opnemen en rekeningen 
voldoen, vooral na Nieuwjaar, want het meeste werd toen nog op 
jaarrekening verkocht. Koopmanske zat er zoo’n hele dag bij, ’s morgens 
vanaf 10 uur met koffie en wat er bij en ’s middags met thee. De Kosmos-
sigaren stonden op tafel en vonden wel aftrek, en als de tweede sigaar was 
aangestoken, kwamen de Heren van de stoel. Koopmanske hield ze wel wat 
aan de praat…”  
De molen bij de houthandel op de Hoge Dijken was toen al uitgerust met 
zelfzwichting op beide roeden om de capaciteit te verbeteren.  
Rond 1906 liet mevrouw Oberman door de gebroeders Van der Mei een 
riante villa bouwen bij de Woudpoort naar een ontwerp van architect 
Velding uit Buitenpost; daarna trad ze uit het bedrijf en genoot van haar 
oude dag aan de Dokkumer stadsgracht.  
Stoomhoutzagerij 
Zoon Douwe Pieters Oberman (geboren 23 mei 1880 te Dantumawoude) 
werd per 1 januari 1906 eigenaar. Hij wilde met de tijd meegaan en liet 
direct plannen maken voor een stoomhoutzagerij. De aannemers Pieter en 
Wiebe Bijker, die door de oude Oberman waren geholpen en veel werk 
hadden van de spoorwegen bij Zwolle, drongen er ook sterk op aan  dat 
men zou gaan stoombouwen, zodat men voortaan niet meer van de wind 
afhankelijk was en tijdig zou kunnen leveren. In 1906 werd naast de molen 
door aannemer Jochum van der Werff een stoomhoutzagerij gebouwd, 
waarbij voor het heien een stuk van de zwichtstelling afgebroken moest 
worden. Om toch te kunnen zagen, werd uitgeweken naar ‘De Phenix’ over 
de Ee, die toen al in slechte staat verkeerde: “Op een zaterdagmorgen met 
een mooie wind uit het Zuidwesten lieten we hem draaien met de 
windborden uit de binnenroede, want die was slecht. En daar we twee 
ramen moesten spannen lieten we hem lopen zonder gewerk en zoo wij de 
gangen klaar maakten was het ineens ‘Hoo!’ De roede had zich begeven en 
de ene wiek lag op de zwikstelling… Zoo waren we ineens werkeloos; dat 
heeft geduurd tot het heien gedaan was”, zo wist Wiebe van Klaarbergen 
later nog. In de losse veengrond werden meer dan honderd palen onder het 
ketelhuis en de machinekamer geheid en nog eens 25 palen onder de 
schoorsteen en 25 palen onder het zaagraam. Toen het stoomraam 
eindelijk klaar was kon men op 1 juli 1906 direct beginnen aan een grote 
klus van 3000 balken van 10 bij 12 cm.  
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Uit de oude windmolen werden twee zaagramen verwijderd, maar het 
middelgrote zaagraam bleef intact voor het zagen van bomen.  
 

Machinekamer van de stoomhoutzagerij met machinist J. Nijssen 
 

Een andere grote verbetering was een van de eerste telefoonaansluitingen 
in Dokkum en omstreken: No. 7 – Obermans houthandel. Voortaan hoefde 
mijnheer Oberman niet meer voor elk telefoongesprek met Groningen, 
Delfzijl, Harlingen of Amsterdam naar het postkantoor in de binnenstad 
van Dokkum te fietsen! 
Douwe Pieters Oberman trouwde op 26 juli 1906 met Elzerdina Frederica 
Tuininga (geboren 26 augustus te Dokkum). Hij ging op huwelijksreis naar 
Italië, maar kon het niet nalaten om vanuit Luzern telefonisch te 
informeren naar de gang van zaken. Hij was later ouderling van de 
gereformeerde kerk en een steunpilaar van de christelijke organisaties ter 
plaatse. Hij overleed na de oorlog op 15 maart 1949. 
Uit 1907 is een aantal glasplaatfoto’s bekend met het bedrijf. De ‘stuntman’ 
in de wiek op die foto is de zoon van meesterknecht Wybe Klazes: Jan van 
Klaarbergen. 
Nieuwe hoop voor de molen 
Bij het zagen met het snelraam stond de oude molen vaak te schudden. Er 
was niet veel ruimte in de zagerij en het oude zaagraam stond maar in de 
weg. Het jaar daarop, in 1908, werd het achtkant van de molen met as en  
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wieken verkocht aan meelmolenaar Wilkens uit Oudega (Smallingerland) 
en daar als korenmolen ‘De Hoop’ weer opgebouwd door molenmaker 
Klaver uit Drachten. 
De oorlogsjaren 1914-1918 gingen niet onopgemerkt voorbij; de aanvoer 
werd minder en nieuwbouw was eerst van de baan. De houtprijzen 
verdubbelden, maar na de wereldoorlog kelderden de prijzen weer naar het 
oude peil. Gelukkig nam de vraag toen weer toe. Oud-werknemer Klaas W. 
van Klaarbergen wist zich te herinneren, dat 1923 een recordjaar was, 
waarin liefst 4200 stuks rondhout, 78 Amerikaans grenen, 109 eiken 
klossen en nog wat bomen werden gezaagd, waarvan de meesten tweemaal 
aan ribhout. 
Ten Bruggencate van ‘De Hollandsche Molen’ beschreef de molen in 
augustus 1928 (nummer 3243d). De zaagmolen was toen al niet meer in 
bedrijf, maar de schuur stond nog “in zijn geheel overeind.”  
De stoommachine van de firma Landeweer uit Leeuwarden werd in 1936 
vervangen door een voordeliger dieselmotor. Ondertussen was de leiding 
van de houthandel in handen gekomen van Pieter Gerk Oberman, (geboren 
op 31 juli 1908 te Dantumadeel, in het huis naast de molen). In de 
oorlogsjaren was hij als Piet Kramer actief in het verzet tegen de Duitsers. 
In 1943 werd een balkenzaagraam gekocht, dat pas in 1946 werd geplaatst. 
Het oude zaagraam werd toen, (volgens Klaas Wiebe van Klaarbergen), 
verkocht aan houthandel Van der Werff te Bolsward en in Makkum in 
bedrijf gesteld.  
Het restant van de zaagschuur is, zij het in zeer slechte en bouwvallige 
staat, nog steeds aanwezig. De in 1820 gebouwde molenaarswoning wordt 
al jaren gebruikt als kantoorruimte bij de daar gevestigde bedrijven. 
 
Literatuur:  
Molens van Friesland - (Leeuwarden 1971)  p.68. 
Dokkum, ‘n stad vol herinneringen - door D. van Minnen (Dokkum 1975) 
Molens in Friesland in oude ansichten, deel 1 nr.12. - D.M. Bunskoeke 
(Zaltbommel 1981) 
Molen "De Zwaluw" te Birdaard – door D.M. Bunskoeke (Leeuw. 1988) 
Friese Molens - (Leeuwarden 1995) nr.138 
Herinneringen W. van Klaarbergen, Dokkum 2 augustus 1942. 
Brief van K. W. van Klaarbergen, Leeuwarden d.d. 11 november 1969, 
archief W.T. Keune. 
Herinneringen K.W. van Klaarbergen, Dokkum april 1971. 
 

Voor reacties en aanvullingen op dit artikel houd ik mij van harte 
aanbevolen. Ook gegevens over de molenaars en hun gezinnen zijn van 
harte welkom: warner.b.banga@chello.nl. 
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KLOOSTERBEZIT EN TESTAMENTEN  
 

Hilda Bouta (hildabouta@wanadoo.nl)  
 
Klooster Klaarkamp 
Op 14 oktober 2006 voer ik mee op een culturele boottocht van Dokkum 
naar Leeuwarden v.v.. Bij Rinsumageest werd nauwelijks iets verteld van 
de rijke historie van dit gebied. Wel begrijpelijk, want wie nu bij Rinsuma-
geest komt, kan zich nauwelijks voorstellen, dat er in de Middeleeuwen een 
belangrijk klooster gestaan heeft. Het was het klooster Klaarkamp van de 
Cisterciënzer monniken, gesticht in 1165. Dit klooster had heel veel invloed 
in Friesland. Van hieruit werden ook weer nieuwe kloosters gesticht: voor 
vrouwen Sion (bij Niawier en Dokkum) en Genezareth/Nazareth (bij 
Hallum) en voor mannen Bloemkamp (bij Hartwerd bij Bolsward) en ook 
de uithof (Schierstins) te Veenwouden. Prof. dr. J.A. Mol is in 2005 
benaderd (o.a. door de gemeente Dantumadeel en Staatsbosbeheer) om 
een wetenschappelijk gefundeerd rapport te schrijven over het belang van 
het klooster Klaarkamp, de locatie, omvang en bewoners. Als er in de 
toekomst plannen gemaakt zouden worden (denk aan Streekplan, 
Herinrichting e.d.) kan er beter rekening gehouden worden met het 
vroegere kloosterbezit. Mede door moderne middelen, zoals het hisgis, is 
dit gemakkelijker visueel te maken. (door iedereen te raadplegen op 
Internet: hisgis.nl). Het onderzoek van Mol is intussen afgerond en de 
gemeente heeft vergevorderde plannen om op toeristisch/cultuur-
historisch gebied het voormalige Klaarkamp-terrein aan te pakken. 
In de middeleeuwen was je in Friesland nooit ver van een klooster 
verwijderd . Er zijn er 68 (!) bekend. De invloed was niet alleen geestelijk, 
maar vooral ook op maatschappelijk terrein. Dit kwam ook tot uitdrukking 
in het vele landbezit dat het klooster had. 
 
Hoe kwam het klooster aan zoveel land? 
Het antwoord hierop is gemakkelijk te geven: door landaanwinning door de 
monniken zelf, maar vooral doordat ze het kregen van mensen!   
Voordat er testamenten waren in Friesland vererfde de nalatenschap 
volgens het gewoonterecht aan familieleden. Vaak werd mondeling door-
gegeven voor wie legaten of eigendommen bestemd waren. Het heeft in 
Friesland heel lang geduurd voor er ook op schrift testamenten werden 
vastgelegd. De kerk had er ook belang bij dat alles duidelijk werd op-
geschreven, vooral de legaten.  
Lang niet iedereen kon lezen en schrijven, maar de geestelijkheid vaak wel. 
Zij had al een vertrouwenspositie, want bij een ernstig zieke werd vaak een  
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priester gevraagd om de laatste biecht af te nemen en de laatste 
sacramenten te bedienen. Zij konden dan meteen de zieke aansporen om 
een testament te laten maken, zodat de nabestaanden geen ruzie zouden 
maken over de erfenis. Eigenlijk was het een plicht om je zaken in goede 
orde achter te laten. Men vroeg meerdere geestelijken te ondertekenen en 
om hun zegel erop te drukken. Dan wist iedereen dat er belangrijke 
getuigen bij geweest waren. En bij een klooster kon het testament meteen 
ook goed bewaard worden. 
 
Waarom liet men zoveel na aan kloosters en kerken in de 
middeleeuwen? 
1. Men geloofde dat het voor de ziel in het hiernamaals heilvol was als er op 
geregelde tijden voor je gebeden werd tijdens de mis. Omdat het voor een 
overledene moeilijk is om de portemonnee te trekken werd dat alsvolgt 
geregeld:  
De kerk kreeg bij testament een stuk land. Uit de opbrengst daarvan (de 
renten) konden memoriemissen worden gehouden. Meestal werd precies 
vastgelegd op welke dag en plaats die mis moest worden gehouden. (tot een 
eeuwige memorie). Tijdens de mis bad de priester dan voor de ziel van de 
overledene, om zijn/haar zonden te vergeven. 
2. Vaak had men familieleden die priester, non of monnik waren. Zo zorgde 
men ook voor hun, al erfden ze dan niet altijd zelf. Want als kloosterling 
had je de gelofte van armoede afgelegd. Ook werd wel een studiefonds 
opgericht om iemand (familielid) tot priester op te leiden. 
3. Zorg voor de armen en misdeelden werd door de kerk uitgevoerd. Via 
giften aan de kerk (geld of goederen) zorgde je dus ook voor armen, 
gehandicapten en zieken. Ook werd wel in het testament vastgelegd hoeveel 
voedsel precies moest worden uitgereikt op een bepaalde datum in het jaar. 
 
Waarom vermindert het aantal testamenten gemaakt door 
geestelijken na ongeveer 1525? 
Veel minder mensen geloofden in de noodzaak van bemiddeling door de 
(R.K.) kerk voor hun eeuwig heil. Het protestantisme en het humanisme 
kregen in grote delen van Friesland veel aanhang.  
Bovendien nam de staat taken van de kerk gedeeltelijk over. Ook kwamen 
er veel meer notarissen, waar je een testament kon laten vastleggen. 
Ook de inhoud van de testamenten veranderde. Minder geld en goederen 
voor de kerk. Meer voor (stichtingen van) goede doelen in algemene zin. 
Na 1580, toen de Reformatie de overhand had, werd het de R.K. kerk zelfs 
verboden om nog bezit te hebben. Kloosters werden gesloten. Priesters 
gingen mee over (als dominee) naar de Gereformeerde kerk, kregen een 
pensioen, of weken uit naar Groningen. Het meeste kloosterbezit kwam aan  
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de Staten van Friesland. Toen die rond 1640 in geldnood kwamen, werden 
veel landerijen en boerderijen verkocht. Zo kwam veel van de uitgebreide 
voormalige bezittingen van de kloosters in particuliere handen (lees: adel) 
terug. 
 
Ik heb genoten van het lezen van (alle) originele teksten van middeleeuwse 
testamenten in de Oud Friese Oorkonden 1,2 en 3 -P. Sipma, deel 4 
bewerkt door O. Vries. Maar deze uitgaven zijn nergens meer te krijgen (of 
alleen maar antiquarisch). 
In 1994 hebben G. Verhoeven en J.A. Mol het boek 'Friese testamenten tot 
1550' uitgegeven. Daarin niet alleen originele teksten van testamenten, 
maar ook een heel interessante inleiding en bijlagen. Bij de laatste o.a. een 
lijst van testateurs op alfabet en familierelaties van testateurs. Dat geeft een 
aardig beeld van Friese families in die tijd. Het aardige is nu dat het hele 
boek, letterlijk 'van kaft tot kaft', op Internet te lezen is: 
www.fryskeakademy.nl/onderzoek/Geschiedenis,LetterkundeenNaamkun
de/Friesetestamententot1550. Daarna het PDF-bestand met Adobe-reader 

openen. Een voordeel 
van deze site is dat het 
opzoeken van namen en 
zaken veel gemakkelijker 
gaat dan in het boek.  
In de volgende Sneuper 
een voorbeeld van een 
testament uit 1494. 
 
 
 
 
 
 
 
Gedenksteen op de plaats 
waar eens klaarkamp 
stond. Tekst op de steen: 
 
TERAR 
DVM 
PROSIM 
 
"Ik moge verteren, 
Als ik maar nuttig ben" 
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DUITSERS IN DE BURGERSCHOOL 
 
Gegevens betreffende de Burgerschool in oorlogstijd (1) 
 

Eimert Smits (eimert.smits@hetnet.nl) 
 
Op 26 Oktober 1940 werd uit Leeuwarden een brief gestuurd aan het 
gemeente bestuur van Dokkum dat m.i.v. direct de Openbare lagere school 
aan het Zuiderbolwerk D211 in beslag genomen wordt door de Wehrmacht. 
Ondanks protest van de burgemeester en de bezorgdheid voor het 
onderwijs, men moest hiervoor maar een ander plaats zoeken. Ook 
suggesties van het gemeente bestuur om andere gebouwen te gebruiken, 
zoals garages ed werden afgewezen. Discussie was niet mogelijk en de 
vergoeding voor huur en gebruik van meubelen kon ingediend worden bij 
het bureau te Leeuwarden, waarna bekeken wordt wat de definitieve 
vergoeding zal zijn. Men beriep zich steeds en veel op uitgekomen 
bevelschriften.  
De eerste vergoeding werd uitbetaald voor de periode 26-10-1940 tot 31-12-
1940 en werd vastgesteld op f 361.11, dit was gebaseerd op basis van f 
3000.- p/jaar als huurprijs. (nummer van de brief 724 dd 17-02-1941). 
Deze schadeloosstelling heeft tot maart 1945 geduurd en bedroeg f 166.66 
per maand. 
Op 19-10-1942 werd er een brief gestuurd naar de RK school die m.i.v. 1 
november gevorderd werd door de Wehrmacht, het protest hielp niks en al 
op 22 -10-1942 kwamen de duitsers er al in. Op 2 november 1942 gingen, 
hoewel niet van harte, de drie klassen van de RK school naar de 
EbenHaezer school op de Fetze. 
De schadeloosstelling voor de RK school bedroeg f 78.78 per maand 
Daar de Openbare Lagere school 7 van de 10 beschikbare lokalen gebruikte 
kwam het goed uit dat de resterende drie lokalen voor de RK school 
gebruikt gingen worden. 
De tijden werden wisselend per 14-dagen geregeld op morgen of middag, 
dit hield in dat de ene 14 dagen het Christelijk Nationaal Onderwijs ’s 
morgens de school gebruikte en ’s middags kwam de Openbare – en RK 
school erin. Voor de volgende 14 dagen werd het morgen en middag 
gebruik gewisseld. De handwerklessen werden verschoven naar het 
Gebouw van Chr. Belangen aan de Oranjewal. 
Voor de RK school heeft deze regeling niet zolang geduurd, want op 01-02-
1943 konden de 77 leerlingen van de RK school weer terug naar hun eigen 
stekje, wel moest er het nodige eerst aan de binnenkant opgeknapt worden, 
de vraag om onkosten vergoeding door de pastoor werd niet gehonnoreerd.  
 
 

164 
 



Op 13 Oktober 1943 schreef het gemeente bestuur een brief naar het bureau 
te Leeuwarden met de vraag om de in beslagname op te heffen. Reden was 
dat de Burgerschool niet meer door de duitsers gebruikt werd. Hierop werd 
geen antwoord gegeven, zodat de burgemeester in december 1943 nogeens 
een brief stuurde met hetzelfde verzoek; helaas men verlengde het 
inbeslagname bevel – werd zelfs met diverse huizen in en om Dokkum fors 
uitgebreid – en de briefwisseling werd dwingender in de richting van het 
gemeente bestuur. 
Tot aan maart 1945 was de Burgerschool nog steeds gevorderd en ondanks 
leegstand – er werd minimaal aan goederen opgeslagen – niet vrij gegeven 
voor onderwijs. 
De brief waarin de school vrij kwam is niet gevonden, dus men kan 
aannemen dat dat pas met het einde van de oorlog is gebeurd. 
(Dossierinv. Dokkum 1922-1983, arch.nr 652/ 653).  
 
 
 
 

 
Foto van even na de oorlog van de Burgerschool. 
In De Sneuper 81, bl. 226, staat deze school uit 1884 nog afgebeeld met een 
hoger middenstuk. 
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PLAISIER RIJTUIGEN EN VAARTUIGEN IN 
NOORD-OOST FRIESLAND 1795-1805 
 

Deel 3, Collumerland en 't Nieuwkruijsland 
 
Piet de Haan (de.haan.p@hetnet.nl) 
 
Op mijn vraag in De Sneuper 82, bl. 13, naar de betekenis van het woord 
"kluft" dat veel voorkomt in de cohieren van de plaats Kollum zijn twee 
reacties gekomen. De eerste was van T. Wierstra: 
"In de plaatsbeschrijving van Kollum van Mr. Andreae staat op pagina 17: 
Dit “Colmerlandt” in engeren zin schijnt door de Groningers (bedoeld 
wordt de stad Groningen, red.), tijdens het verbond, dat de ingezetenen 
dezer grietenij in 1467 met hen voor den tijd van 30 jaren hadden 
aangegaan, in onderdeelen of CLUFTEN verdeeld te zijn, eene verdeeling, 
die nog langen tijd stand hield en ook thans (ca. 1890) nog zeer goed 
bekend is. De namen dezer “cluften” waren: de Laanster- en Luinstercluft 
(naar den weg t.w. van Kollum, vroeger de “Collumerlaen” genoemd. – en 
den plaatsnaam Ter Luine), de Torpmacluft (naar de Koll. Terp of torp), de 
Uiterdijkstercluft (naar de ten oosten gelegene Uiterdijken), terwijl de kom 
van het dorp de Kerkburencluft werd geheeten. Mogelijk was er nog eene 
vijfde cluft, die het tegenwoordige dorp Ausbuurt omvatte. Althans in een 
stuk van lateren tijd (1610) wordt gesproken van Ausbuiercluft."  
De toestand rond 1467 wordt in een ander boek beschreven, maar dat voert 
misschien te ver. Conclusie lijkt te zijn dat de kluften een Groninger 
“vinding” was die bij het verbond naar ons gebied is geëxporteerd (TW). 
De tweede reactie was van Co Pomstra: 
"Las uw stukje over dit onderwerp in de laatste Sneuper. Als u mijn pagina 
home.hccnet.nl/j.pomstra/kollumpompstra.htm doorleest komt u een 
verwijzing naar de oorsprong van deze benaming tegen."  
De beide inzenders worden bedankt voor hun reactie. Verdere reacties op 
deze publicaties zijn van harte welkom. 
Dan wordt de serie nu voortgezet met Kollumerland en Nieuwkruisland. 
 
Tresoar  archief B.R.F.  no 2328 en 2329. 

Plaisier Rijdtuijgen en Zeijljachten 

Kollumerland en ‘t Nieuwkruisland    1797 en 1798. 
(…) getal tussen haakjes is de te betalen belasting. 

In 1803 komt er een 10e verhoging bij de belasting die in 

de tabel niet wordt vermeld. 
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Kollumerswaag 
Foeke Jans Chaijs met 2 paarden (7) 1797 - 

Foeke Rinses Sjaas met 1 paard (3) 1797 1798 

Hemke Harmens Sjaas met 1 paard (3) 1797 1798 

Hendrik Sierks Open wagen met 2 paarden (7) 

Wagen met 2 paarden (7) 

1797  

1798 

Jacob Jans Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Jan Fockes Sjaijs met 2 paarden (7) - 1798 

Lieuwe Wijbes Sjaas met 1 paard (3) 1797 - 

Pieter Jans Sjaijs met 1 paard (3) - 1798 

Tjeerd Ernst(es) Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 
 

Westergeest 
Jan Jans Helder Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Bartel Wijbes Chaijs met 1 paard (3) 

Wagentje met 1 paard (3) 

1797  

1798 

Brant Fockes Wagen met 1 paard (3) 1797 1798 

Eijldert Jilles Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Falk Jacobs Wagen met 1 paard (3) 1797 1798 

Feijke Bockes Chaijs met 1 paard (3) 1797 - 

Gosse Pieters Wagen met 2 paarden (7) 

Wagentje met 1 paard (3) 

1797  

1798 

IJke Willems Wagen met 1 paard (3) 1797 1798 

IJpe Luijtjes Open wagen met 2 paarden (7) 

Wagentje met 1 paard (3) 

1797  

1798 

Jan Halbes Wagen met 2 paarden (7) 

Sjaijs met 1 paard (3) 

1797  

1798 

Johannes Hendriks Wagen met 2 paarden (7) 1797 - 

Johannes Meinderts Wagen met 2 paarden (7) - 1798 

Klaas Sierks Chaijs met 1 paard (3) 1797 - 

Klaas Sijmons Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Mark Sierks Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Metske Fockes Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Pieter Edsges Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Teeke Jans Sjaijs met 1 paard (3) - 1798 

Wijtse Eijberts 

(Egberts) 

Wagentje met 1 paard (3) 

Wagen met 2 paarden (7) 

1797  

1798 
 

Oudwoude 
De wed. Heemstra Verdekte wagen met 2 paarden (12) 1797 1798 

Hendrik Siccama Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Benne Wijbes Chaijs met 1 paard (3) 

Wagen met 1 paard (3) 

1797  

1798 
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Dirk Jetses Wagentje met 2 paarden (7) 

Wagen met 1 paard (3) 

1797  

1798 

Eeuwe Siegers Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Femme Wijbes Wagen met 2 paarden (7) - 1798 

Focke Johannes Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Gerrit Waatses Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Halbe Jans wed. Wagen met 1 paard (3) - 1798 

Iete Wierds  Chaijs met 1 paard (3) 1797 - 

Jacob Sijbes Wagentje met 2 paarden (7) 

Open wagen met 2 paarden (7) 

1797  

1798 

Jan Lulofs Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Jarig Wijbes Chaijs met 1 paard (3) 1797 - 

Jelle Clases Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Klaas Jans Wagentje met 1 paard (3) 1797 1798 

Riemer Folkerts Wagen met 1 paard (3) - 1798 

Rochus Tjeerds Wagentje met 1 paard (3) 1797 1798 

Sierk Fockes Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 
 

Kollum Laanstercluft 
J. S. Braak Verdekte wagen met 2 paarden (12) 1797 1798 

De wed. Bouritius Verdekte wagen met 2 paarden (12) 1797 1798 

E. L. Siccama Open wagen met 2 paarden (7) 

Wagen met 2 paarden (7) 

1797  

1798 

Albert Idses Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Else Meints Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Hedde Aebes Verdekte wagen met 2 paarden (12) 1797 - 

Jan Sikkes Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Pieter Aebes wed. Wagentje met 1 paard (3) 1797 1798 

Sijtse Johannes Sjaijs met 1 paard (3) - 1798 

 

Kollum Torpmacluft 
J. G. Blauw Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Teeke Douma wed. Wagen met 2 paarden (7) 1797 - 

Jan Jans Freijtsma Wagen met 2 paarden (7) 1797 - 

Bouwe Jans wed. Wagentje met 1 paard (3) 

Wagen met 2 paarden (7) 

1797  

1798 

Cornelis Aebes Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Eelke Meinderts Chaijs met 1 paard (3) 1797 - 

Frans Reinders Wagentje met 1 paard (3) 

Sjaijs met 1 paard (3) 

1797  

1798 

Gosse Jans Chaijs met 1 paard (3) 1797 - 

Jan Jans de oude Chaijs met 1 paard (3) 1797 - 

 

 
168 
 

 



 
Jan Johannes Wagen met 2 paarden (7) 1797 - 

Jan Klases Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Marten Euwes  Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Romke Gerrits Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Teeke Douwma wed. Wagen met 2 paarden (7) - 1798 

Tjebbe Idserds Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Tjerk Jans Wagentje met 1 paard (3) 1797 - 

Wijbe Pieters Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Willem Walings wed. Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

 

Kollum Uijterdijkstercluft 
Jan Gerkes Blauw Wagen met 2 paarden (7) - 1798 

Jan Pieters Kloppenburg Wagen met 1 paard (3) 1797 1798 

Aebele Geerts Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Bouwe Gerrits Chaijs met 1 paard (3) 

Wagen met 1 paard (3) 

1797  

1798 

Doeke Tjebbes Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Douwe Jans Wagen met 2 paarden (7) 1797 - 

Eelke Meiderts Sjaijs met 1 paard (3) - - 

Focke Pieters  

Focke Pieters wed. 

Wagen met 2 paarden (7) 

Wagen met 2 paarden (7) 

1797  

1798 

Geert Swiers Wagen met 1 paard (3) 1797 1798 

Gerben Clase(n)s Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Jan Douwes Sjaijs met 1 paard (3) - 1798 

Jan Jans de oude Sjaijs met 1 paard (3) - 1798 

Jan Johannes Wagen met 1 paard (3) - 1798 

Jan Teekes Chaijs met 1 paard (3) 1797 - 

Johannes Pieters Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Pieter Pieters Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Teeke Meinderts wed. Wagen met 1 paard (3) 1797 1798 
 

Temme Pieters kinders 

Temme Pieters erv. 

Wagen met 1 paard (3) 

Wagen met 2 paarden (7) 

1797  

1798 

Tjerk Geerts Wagen met 2 paarden (7) - 1798 
 

Kollum Kerkebuuren 
Jan Domring Sjaijs met 1 paard (3) - 1798 

E. de Went Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Harke Faber Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Lourens Faber Wagentje met 1 paard (3) 1797 1798 

Jacob Groen Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Johannes Meinardij Sjaijs met 1 paard (3) - 1798 
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Pieter Ritsma Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Arjen Aebeles wed. Wagen met 2 paarden (7) - 1798 

Boote Eskes Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Djurre Ieskes Wagentje met 1 paard (3) 1797 1798 

Gosse Jans Sjaijs met 1 paard (3) - 1798 

Jacob Ellens Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Jan Andries Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Jan Gerkes Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Klaas Louws Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Lolke (Lolle) Jans Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Meindert Berents wed. Chaijs met 1 paard (3) 

Sjaijs met 2 paarden (7) 

1797  

1798 

P. Foeke Sjoerds Sjaijs met 1 paard (3) - 1798 

Ritske Alberts Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 
 

Ausbuurt 

Ds. Andree 

Chaijs met 1 paard (3) 

Een Digte wagen met 1 paard (8) 

1797  

1798 

Aan Harings Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Doeke Jans Wagentje met 1 paard (3) 1797 1798 

Geert Pieters Chaijs met 1 paard (3) 

Wagen met 1 paard (3) 

1797  

1798 

Jan Poulus Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Klaas Tjebbes Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Lieuwe Pieters Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Louw Romkes Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Luijtje Lulofs Wagentje met 1 paard (3) 

Sjaijs met 1 paard (3) 

1797  

1798 

Meindert Meinderts Wagen met 2 paarden (7) - 1798 

Meindert Meines wed. Wagen met 2 paarden (7) 1797 - 

Sijtse Feijkes wed. Wagentje met 1 paard (3) 1797 1798 
 

Buurum 
Gerke Jans Blauw wed. Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Jacob Jans Broers Wagentje met 2 paarden (7) 1797 - 

Else Kiestra wed.  Wagentje met 1 paard (3) 

Sjaijs met 1 paard (3) 

1797  

1798 

Jan Jacob Valks Chaijs met 1 paard (3) 1797 - 

Pieter Valks Sjaijs met 1 paard (3) - 1798 

Gerrit Posthumus Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Aijse Siegers Chaijs met 1 paard (3) 

Wagen met 2 paarden (7) 

1797  

1798 
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Albert Jelles Wagentje met 2 paarden (7) 1797 - 

Aldert Clasen Wagentje met 2 paarden (7) 

Sjaijs met 1 paard (3) 

1797  

1798 

Andries Baukes Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Anne Joons Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Biening Hessels Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Bindert Andries Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Claas Popkes Sjaijs met 1 paard (3) - 1798 

Doeke Idserds Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Doetse Clases wed. Chaijs met 1 paard (3) 1797 - 

Eeuwe Ennes  Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Enne Eeuwes Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Feijke Jans Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Heine Doedes Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Hendrik Everts Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Hendrik Harkes Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Hendrik Joukes Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Jan Aukes Sjaijs met 1 paard (3) - 1798 

Jan en Focke Johannes Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Jan Jacobs Sjaijs met 1 paard (3) - 1798 

Jan Tjerks Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Johannes Jacobs Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Klaas Egberts Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Klaas Jacobs Wagentje met 2 paarden (7) 1797 - 

Louw Cornelis Wagentje met 1 paard (3) 1797 1798 

Meindert Meinderts Chaijs met 1 paard (3) 1797 - 

Menne Pieters Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Metske Louws Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Pieter Fransen Wagentje met 2 paarden (7) 1797 - 

Pieter Roelofs Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Pieter Valks Chaijs met 1 paard (3) 1797 - 

Rense Hessels Wagentje met 1 paard (3) 

Wagen met 2 paarden (7) 

1797  

1798 

Tjeerd Wijbrens Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Willem Rinses Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

 

Nieuwkruijsland 
Klaas Rinses (Rispens) Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Rinse Clases Rispens Wagentje met 2 paarden (7) 1797 - 

Claas Cornelis Wagen met 2 paarden (7) 

Wagentje met 1 paard (3) 

1797  

1798 

Cornelis Clases Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 
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Hendrik Clasen Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Jacob Jacobs Wagentje met 2 paarden (7) 1797 - 

Jan Broers Chaijs met 1 paard (3) 

Wagen met 1 paard (3) 

1797  

1798 

Jan Elses Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Jan Jacobs Wagen met 2 paarden (7) - 1798 

Marten Sijtses Wagentje met 1 paard (3) 1797 1798 

Menne Repkes Wagentje met 1 paard (3) 

Wagen met 2 paarden (7) 

1797  

1798 

Pieter Abels Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

Pieter Jacobs Wagentje met 2 paarden (7) 

Sjaijs met 1 paard (3) 

1797  

1798 

Pieter Kornelis Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Pieter Sijtses Chaijs met 1 paard (3) 1797 1798 

Rinse Clases wed. Wagen met 1 paard (3) - 1798 

Teeke Jacobs wed. Wagentje met 1 paard (3) 1797 1798 

Teeke Rienks Wagen met 2 paarden (7) 1797 1798 

Tjeerd Jentjes Wagentje met 2 paarden (7) 1797 1798 

 

IT BURMANIAPAAD, Een kijk-, lees-, wandel- en fietsroute 

langs de dorpen Ferwert en Hegebeintum. 
 
In Noordoost Friesland is in het kader van het project Historische Wandel-
paden een groot netwerk van 50 paden ontwikkeld. In totaal gaat het hier 
om meer dan 400 kilometer wandelpaden die dmv bewegwijzering zijn 
aangegeven. Vrijdag 29 juni om 16.00 uur is het netwerk Ferwerderadiel 
officieel opengesteld voor het publiek, door burgemeester mr. W. van den 
Berg van de gemeente Ferwerderadiel, tevens portefeuillehouder Recreatie 
& Toerisme. Binnen dit routenetwerk is er door Johannes van Dijk en Pyt 
Nauta het zogenaamde ‘It Burmaniapaad’ ontwikkeld. In een prachtig 
vormgegeven boekje leert men de omgeving kennen en waarderen. De 
boekjes zijn voor een prijs van € 11,- verkrijgbaar bij winkels in Ferwert, 
Bergsma in Dokkum, van der Velde en de Tille in Leeuwarden, het 
informatiecentrum te Hegebeintum, op de website van de Stichting Erfskip 
Terpdoarpen (tevens de uitgever) en binnenkort bij VVV Lauwersland. 
Het boek bevat in 80 bladzijden vele prachtige foto's in kleur van het 
landschap en cultuurhistorische gebouwen en elementen, beschrijvingen 
van huizen en boerderijen, natuur en milieu. Toponiemen worden 
verklaard, dorps-ontwikkelingen beschreven. Een duidelijke kaart achterin 
maakt volgen van de route gemakkelijk. Een fraai stukje werk! 
(www.erfskipterpdoarpen.nl/) 
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Schutters en andere militairen betrokken bij de 
krijgsverrichtingen in 18390 en 1831 en aan wie het Metalen 

Kruis werd uitgereikt. 
 

NOORDOOST FRIEZEN IN DE TIENDAAGSE 
VELDTOCHT, deel 3:  

Schutters uit de grietenijen 
ACHTKARSPELEN, AMELAND, KOLLUMER-LAND C.A., OOST- 

EN WESTDONGERADEEL, 
SCHIERMONNIKOOG 

 
J.A.Paasman (paasman13@zonnet.nl) 
 
Vellema, Andries Sybes geb. Holwerd 06.12.1803 z.v. Sybe en Antje 
Wiegersma., korporaal 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij mobiele 
leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; sedert 24.07.1832 
gedetacheerd bij de marine; inv.nr.129; 
Fennema, Heere A.; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele 
leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Verbeek, Jacob Johannes geb. Blija 14.10.1800 wonende te Holwerd z.v. 
Johannes en Ytje Jacobs Klok; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 23.12.1834 uit de 
dienst ontslagen; inv.nr.129; 
Ferwerda, Sake Gerrits geb. Hiaure 09.11.1803 z.v. Gerrit Hettes en Antje 
(Durks ?) 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Fynia, Jans Jans; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij 
het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Vries, Eeuwe Abrams geb. Hollum (Ameland) plm.1799 z.v. Abram Jacobs 
en Tjelske Sytzes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maar 1831 bij het mobiele leger 
in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; uit de dienst ontslagen; 
inv.nr.129; 
Vries, Jacob Bottes; geb.ca.1798 z.v. Botte Jacobs de Vries te Hantum-
huizen; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; Raf 
Ternaard dfol.138;   
Visser, Jelle Pieters wonende op Ameland geb. plm.1800 z.v. Pieter Visser 
en Trijntje Rimmerens; 1e afd., 3e bat., 5e afd.; maart 1831 bij het mobiele 
leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; overl. 20.08.1832 in het 
hospitaal Bergen op Zoom; inv.nr.129; BS Ameland ovl.akte 1832 blad nr.7; 
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Visser, Cornelis Joukes geb.Schiermonnikoog plm.1799 z.v. Jouke en 
Betje Klazes Zwart; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele 
leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Visser, Olfert Eits geb. Hollum (Ameland) 03.09.1805 z.v. Eit en Jeltje 
Olferts; 1e afd., 3e bat., 5e afd.;maart 1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Visser, Pieter Jurjens geb. Paesens 21.01.1801 wonende te Nes (WD) z.v. 
Jurjen en Sytske (?) Visser; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;  
Vries, Gosse Theunis geb. Hantum 15.03.1800 wonende te Betterwird, z.v. 
Theunis Jans en Tjitske Hendriks; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij 
het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Vries, Liekele Liekeles de geb. Den Andel (Gr.) plm.1804 z.v. Liekele 
Liekeles de Vries en Geertje Everts; 1e afd., 3e bat., 5e afd.;maart 1831 bij 
het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Vries, Pieter Klazes geb. plm.1797 z.v. Klaas Pieters de Vries te Brantgum; 
1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te 
Leeuwarden en Den Helder; inv.129;Visser, Popke Romkes geb. 
Akkerwoude 11.12.1804 wonende te Brantgum z.v. Romke en Sibbeltje 
Eeuwes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Vries, Folkert Douwes de, geb. Wierum 12.11.1802 z.v. Douwe en Janke 
Folkerts; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst 
ontslagen; inv.nr.129 
Vries, Gosse Theunis geb. Hantum 15.03.1800 wonende te Betterwird, z.v. 
Theunis Jans en Tjitske Hendriks; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij 
het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Vries, Sape Bottes geb. plm.1801 z.v. Botte Jacobs te Hantumhuizen; 1e 
afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te 
Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;  
Gang, Lubbert Gerrits van der, geb. Wierum 02.1803 z.v. Gerrit en Rinskje 
Lubberts; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst 
ontslagen; inv.nr.129 
Graaf, Frans Gelts de; geb. plm. 1804 z.v. Gelt Klazes de Graaf te 
Ternaard; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; Raf Ternaard fol.48 
Groenje, Pieter Lolkes geb. Holwerd 27.01.1801 z.v. Lolke en Aukje 
Louws; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst 
ontslagen; broer van Louw Lolkes Groenje; inv.nr.129; 
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Haan, Jacob Jans geb. plm. 1802 z.v. Jan Jelles de Haan te Aalsum; 1e 
afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te 
Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; Raf Ee fol.. 68v; 
Heeringa, Gosse Tjipkes; geb. Holwerd 16.02.1791 z.v. Tjipke en Japke 
Sakes; sergeant, plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij 
het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Hiemstra, Thomas Lieuwes geb.Wierum 28.02.1804 z.v. Lieuwe en 
Rinskje Gosses; ; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger 
in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Hoek, Harrit Eelkes geb. (O)Nijkerk 02.11.1802 wonende te Hantum-
huizen z.v. Eelke Harrits en Tjitske Oeps; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 
1831 bij mobiele leger in garnizoen Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129 
2e afd., 1e bat., 1e comp.; inv.nr.130; 
Hoekstra, Klaas Gerrits geb. Dokkum, 07.03.1803 wonende te Morra z.v 
Gerrit en Antje Klazes 1e afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.128; 
Hoekstra, Sake Hendriks geb. Rinsumageest 03.10.1799 wonende te Nes 
(WD) z.v. Hendrik en Dieuwke Dijkstra; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 
1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 
inv.nr.129; 
Holwerda, Pieter Jacobs geb.plm.1803 z.v. Jacob Jans te Enwierum; 1e 
afd., 2e bat., 1e comp.; inv.nr.128; Raf Ee fol.7v 
Holwerda, Sieds Klazes geb. B rantgum 07.09.1799 z.v. Klaas en Rinskje 
Jacobs; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 0406.1834 uit de dienst 
ontslagen; inv.nr.129; 
Hoogstra, Wybren Jantjes geb. Hantum 07.04.1801 z.v. Jantje Gerrits en 
Gerbentje Gerbens; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele 
leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Jouwstra, Sjoerd Berends geb. Holwerd 21.01.1804 z.v. Berend en Barber 
Sjoerds, korporaal 17.02.1834 sergeant1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 
1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 
inv.nr.129; 
Kamma, Kornelis Piers geb. Wierum 13.12.1802 z.v.Pier en Agnietje 
Jouws; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het reguliere leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129 
Kampstra, Folkert Jans geb.Brantgum 28.10.1803 z.v. Jan en Maaikte 
Taekes; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Kanger, Lolke Pieters geb.Hollum (Ameland) plm.1802 z.v. Pieter Lolkes 
en Wytske Jans; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger 
in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; uit de dienst ontslagen; 
inv.nr.129; 
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Kempenaar, Hein Gerbens geb. Driesum 17.10.1803 wonende te Ee z.v. 
Gerben Keimpes Kempenaar en Grietje Jacobs; korporaal 1e afd., 2e bat., 
1e comp.; inv.nr.128; 
Kuipers, Willem Ettes geb. Foudgum 24.11.1804 wonende te Ternaard z.v. 
Ette en Geertje Idzardi; fourier en sergeant-majoor 1e afd., 3e bat., 5e comp.; 
maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den 
Helder; inv.nr.129; 
Leeuw, Eeuwe Arahams geb. Hollum plm.1802 z.v. Abraham Dirks de 
Leeuwarden en Elisabeth Eeuwes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maar 1831 bij 
het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; uit de dienst  
ontslagen; inv.nr.129; 
Lolkema, Sake Pieters geb. Raard 04.11.1803 wonende te Ternaar, z.v. 
Pieter Lolkes en Grietje Floris; 1e afd., 1e bat.,5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst 
ontslagen; inv.nr.129;  
Mei, Hans Kornelis geb. Ameland 06.03.1804 z.v. Kornelis en Neeltje 
Hanzes; 1e afd., 3e bat., 5e afd.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen 
te Leeuwarden en Den Helder; 31.07.1834 uit de dienst ontslagen; 
inv.nr.129; 
Metz, Oeke Tjeerds geb.Buren (Ameland) plm. 1797 z.v. Tjeerd Dirks en 
Doeke Dirks; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 in garnizoen te 
Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Metz, Tjeerd Oekes geb.Ameland 17.05.1804 z.v. Oeke en Marijke Tjeerds, 
korporaal 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129;  
Meulen, Hendrik Stevens geb. Betterwird  06.12.1801 z.v. Steven Lipkes 
en Antje Lolkes; 1e afd., 3e bt., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst 
ontslagen; inv.nr.129; 
Meulen, Ids van der, geb. 24.12.1798 z.v. Johannes en Antje Miedema; 1e 
afd., 2e bat., 1e en 5e comp., inv.br.127 en 128; 
Miedema, Albert Taekeles geb. Holwerd 02.08.1805 wonende te Ternaard 
z.v. Taekele Alberts en Klaaske Kuipers; korporaal 1e afd., 3e bat., 5e comp., 
maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den 
Helder; inv.nr.129 
Mol, Johannes Hiddes van der, geb. Ternaard 12.11.1804 wonende te 
Holwerd z.v. Hidde Annes en Taetske Broers; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; 
maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den 
Helder; sedeert 14.10.1832 geëvacueerd naar Dordrecht; 05.02.1834 in het 
hospitaal te Den Haag overleden; inv.nr.129; BS Westdongeradeel 
overl.akte 1834 blad nr.2; 
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Molenaar, Keimpe Klazes geb. Ameland 18.11.1804 z.v. Klaas en Antje 
Keimpes; 1e afd., 3e bat., 5e afd.;maart 1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 31.07.1834 uit de dienst  
ontslagen; inv.nr.129; 
Ozinga, Gaele Jans geb. Nes (WD) z.v. Jan en Sijke Gaeles; 1e afd., 3e bat., 
5e comp.; mart 1831 bij het mobieleger in garnizoen te Leeuwarden en Den 
Helder; inv.nr.129  
Overdijk, Sieds Johannes geb. Holwerd 02.03.1803 z.v. Johannes Durks 
en Reino Harmens; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele 
leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Plantema, Gerrit Hendriks geb. ca. 1802 z.v. Hendrik Sjoeks Plantema te 
Engwierum; 2e afd., 1e bat., 4e comp., gewond tijdens de Tiendaagse 
Veldtocht; inv.nr.130; Raf Ee fol. 8; Wüppermann; 
Plaske, Jan Haayes geb.Hollum (Ameland) plm.1800 z.v. Haaye Gisberts 
Plaske en Hilke Jans; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele 
leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; broer van 
Sjouke Hayes Plaske; 
Ploeg, Freerk Eetzes geb. Holwerd 20.10.1800 z.v. Eetze en Maaike Jans; 
1e afd.,3e baat., 5e bat.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te 
Leeuwarden en Den Helder; van 29.10.1833 tot 11.01.1834 in de ziekenzaal 
te Bergen op Zoom; 12.01.1834 op mars naar het depot van het 7e 
regt.inf.te Zwolle om uit de dienst ontslagen te worden; reisgeld ontvangen 
tot Breda; inv.nr.129; 
Posthumus, Hotze Klazes geb.Hantumeruitburen 05.09.1799 z.v. Klaas 
en Nieske Eldersma; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele 
leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 08.11.1834 uit de dienst 
ontslagen;broer van Wybren Klazes Posthumus; inv.nr.129; 
Posthumus, Wybren Klazes, geb. Hantumhuizen 30.05.1803 z.v. Klaas en 
Nieske Eldersma; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;maart 1831 bij het mobiele leger 
in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst 
ontslagen;broer van Hotze Klazes Postumus; inv.nr.129; 
Poutsma, Anne Tjipkes geb. Lioessens 16.02.1804 wonende te Nes (WD) 
z.v. Tjipke en Maaike Annes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; broer van Jurjen 
Tjipkes Poutsma; inv.nr.129; 
Poutsma, Jurjen Tjipkes geb. Lioesens 08.06.1801 wonende te (Ooster) 
Nijkerk z.v. Tjipke en Maaike Annes; 1e afd., 3e bat., 1e comp.; juli 1831 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; 
Roos, Kersjen Hilbrands de geb.plm.1799 wonende op Ameland z.v. 
Hilbrand Kersjens en Dieuke Pieters; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 
bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; uit de 
dienst ontslagen; inv.nr.129 
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Ruurdsma, IJje Aukes geb.Hijum 27.01.1805 wonende te Nes (WD) z.v. 
Auke en Bijntje Postma; 1e afd., 3e bat., 5e comp., maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Schaaf, Klaas Mients van der, geb. plm. 1805 z.v. Mient Klazes van der 
Schaaf te Ternaard; 1e afd., 3e bat., 4e comp.; maart 1831 bij het mobiele 
leger in garnizoen te Leeuwarden; inv.nr.129; Raf Ternaard fol.46; 
Schaafstra, Thomas Mients, geb. Ternaard 30.01.1803 x.v. Mient Thomas 
en Inskje van der Weide; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 06.11.1834 
overleden; inv.nr.129; BS Westdongeradeel overl.akte 1834 blad nr.14; 
Schaap, Jacob Jans geb. Holwerd 22.08.1799 z.v. Jan en Trijntje Jacobs; 
1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te 
Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Schregardus, Hendrik Alles geb. Hiaure 01.09.1805 wonende te 
Brantgum, z.v. Alle en Aafke Broers Terpstra; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; 
maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den 
Helder; inv.nr.129; 
Seepma, Johannes Keimpes geb. Ternaard 17,01.1803 z.v. Keimpe 
Johannnes en Trijntje de Vries; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het 
mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; NB 
Raf Ternaard fol.58 geeft de familienaam weer als Seetema; 
Sijens, Doede Lamberts geb. Brantgum 15.05.1800 z.v. Lammert Wybes 
en Hiltje Gosses; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;maart 1831 bij het mobiele leger 
in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Siedses, Kersje mogelijk wonende op Ameland; 1e afd., 3e bat., 5e 
afd.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den 
Helder; inv.nr.129; 
Sikkema, Rinze Tjeerds geb.Wierum 03.09.1804  z.v. Tjeerd en Antje 
Rinzes; korporaal 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele 
leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder;31.07.1834 uit de dienst 
ontslagen; inv.nr.129; 
Sixma, Wopke Eelkes geb. Ternaard 01.1802 wonende te Wierum z.v. 
Eelke Wopkes en Taetske Hendriks; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij 
het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Sinderen, Klaas Hendriks van, geb. Ternaard 25.01.1805 wonende te 
Hantumhuizen z.v. Hendrik en Klaaske Thomas; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; 
maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den 
Helder; inv.nr.129; 
Sparrius, Geert Antoons geb. Ballum 23.12.1805 z.v. Antoon en Antje D. 
Spraker; 1e afd., 3e bat., 5e comp.;maart 1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 1e afd., 3e bat., 5e 
comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den 
Helder; inv.nr.129; 
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Sparrius, Hendrik Martens geb.plm.1804 wonende op Schiermonnikoog; 
z.v. Hendrik Martens en Pietje Gerrits Appelman; 1e afd., 3e bat., 5e 
comp.;maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den 
Helder; uit de dienst ontslagen; inv.nr.129; 
Teensma, Theunis Pieters geb. Schiermonnikoog 24.08.1804 z.v. Pieter 
en Aafke Kerkstra; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele 
leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; sedert 20.06.1833 met 
groot verlof en krijgt bij K.B verlof om zijn beroep als buitenlands schipper 
weer uit te oefenen; inv.nr.129; 
Terpstra, Auke; plaatsvervanger 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij 
het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129 
Terpstra, Jinze Douwes geb. Hantum 20.09.1803 z..v. Douwe en Antje 
Klazes; korporaal 01.05.1834 fourier 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 
bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 
inv.nr.129; 
Walda, Floris Jacobs geb. Hantumeruitburen 13.07.1800 z.v. Jacob en 
Tietje Hiddes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Walsma, Metske Thijssens geb. Nes (WD) 28.10.1803 z.v. Thijs en Trijntje 
M. de Vries; sergeant 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele 
leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Wapstra, Fokke Taekes geb.Hantum 07.04.1801 wonende te Holwerd z.v. 
Taeke Fokkes en Gerbentje Gerbens; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 
bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; broer van 
Gerben Taekes Wapstra; inv.nr.129;  
Wapstra, Gerben Taekes geb. Ferwerd 03.01.1805 wonende te Holwerd 
z.v. Taeke en Gerbertje Gerbands, 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij 
het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; broer van 
Fokkes Taekes Wapstra; inv.nr.129 
Wiersma, Ynze Sijes geb. plm. 1801 z.v. Sije Hanzes te Oostrum; 1e afd., 3e 
bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden 
en Den Helder; inv.nr.129; Raf Ee fol.72; 
Wiersma, Johannes Jans geb. Schiermonnikoog 14.10.1804 z.v. Jan en 
Antje Wiersma; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129; 
Wiersma, Sieds Geerts geb. (O)Nijkerk z.v. Geert Johannes en Jetske 
Jelkes; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 bij het mobiele leger in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; 06.10.1834 uit de dienst 
ontslagen; inv.nr.129 
Woude, Gerben Ates geb. Blija 12.05.1802 wonende te Hantumhuizen, z.v. 
Ate Egberts en Gotske Gerbens; 1e afd., 3e bat., 5e comp.; maart 1831 in 
garnizoen te Leeuwarden en Den Helder; inv.nr.129 
(Slot in de volgende Sneuper) 
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ANALYSE VAN EEN SCHAATSLIJST 
 

Hedzer van der Kooi 
 

Schaatslijst van 29 December 1840 
Op de schaatslijst van 1840 prijkten 74 namen, waarbij de leeftijden van de 
deelnemers keurig waren vermeld. Zo zagen we, dat de jongste rijders 18 



jaren oud waren en de oudste had de leeftijd van 38 jaar. Dat was de in 
1802 geboren Jan Jointjes Terpstra van Janum en de jongste rijders waren 
Jan Annes Annema, geboren te Damwoude op 22-01-1822 en wonende te 
Oostrum, Jan Johannes Dijkstra 20-02-1822 te Damwoude en tenslotte 
Gelt Minnes de Jong geboren te Damwoude 24-05-1822. 
De schaatsers, die op de 29ste december 1840 naar Dokkum reisden en 
uiteraard graag de hoofdprijs wilden winnen, kwamen uit vele Friese 
windstreken. Uiteraard kwamen de meesten uit de randgemeenten, maar 
eveneens zagen we deelnemers op de lijst uit het watergebied in midden-
Friesland.   
Deelnemers uit Dantumadeel 25, Tietjerksteradeel 13, Idaarderadeel 6, 
Oostdongeradeel 4, Dokkum 3, Leeuwarderadeel 3, Leeuwarden 3, 
Kollumerland 2, Westdongeradeel 2, Het Bildt 2 en verder uit de volgende 
dorpen Kolderwolde 2 (Hemelumer Oldeferd), Terhorne 2, Akkrum 1, 
Heeg 1, Hommerts 1, Lemmer 1, Oosterzee 1, Poppingawier 1 en uit het 
stadje Workum nog 1 rijder. 
Deze schaatslijst was bijgehouden en dus weten we wie de prijswinnaars 
waren. De keurig gedrukte lijst kwam van boekdrukkerij Douwe Wiggers 
Meindersma, geboren 1766 te Paesens en overleden 1844 te Ee in  
Oostdongeradeel, 78 jaar en ongehuwd.  
De wedstrijden van de ijsclub Dockum werden gehouden op de 
Halvemaansgracht, ook genoemd Oostergracht (later Hardrijdergracht) 
vanaf 1840 tot en met de winter van 1924. Vervolgens ging men verder “op 
enen kunstijsbaan” aan de Woudweg-Birdaarderstaatweg. 
Op de wedstrijd van 1840 kwamen duizenden mensen af, die aan 
weerskanten van de Oostergracht stonden te kijken, of op het Dokkumer 
Oosterbolwerk of aan de overzijde op het grondgebied van Oost-
dongeradeel, waar nu de camping en de ijsherberg liggen. 
Het volk zag Jacob Durks Talsma uit Oudkerk, 21 jaar oud en geboren 1819 
aldaar, een extra fraai Gouden Zak-Horloge winnen met dito Sleutel en de 
premie was voor de 24-jarige Johannes Jelles de Jong van Damwoude, 
geboren 1815-Mairie Dantumawoude. Laatstgenoemde mocht kiezen uit 
een zware Zilveren Zak-Tabaksdoos of Drie Gouden Willems. 
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Schaatslijst-Dokkum van 14 Januari 1847 
Op deze schaatslijst stonden 109 namen vermeld, waar eveneens de leeftijd 
was vermeld en bovendien stond bijna van iedere rijder de voorletter van 
vader aangegeven. De oudste deelnemer was Hessel Alberts Schaafsma van 
Akkrum, geboren 1801 Utingeradeel, 45 jaar oud en overleden in 1849 op 
48-jarige leeftijd te Akersloot, derhalve 2½ jaar na deelname aan de 
hardrijderij van 1847 te Dokkum. 
De jongste rijder te Dokkum was Oene Klazes de Vos 19 jaar en telg uit het 
zogenaamde Aldtsjerkster Hurdridersgeslacht. Oene Klazes de Vos werd 
geboren in 1827 te Oudkerk en zijn ouders waren Klaas Pieters de Vos en 
Klaaske Wiltjes Bottema. Hij overleed te Oudkerk in 1895 in de ouderdom  
van 67 jaar, als weduwnaar. 
Een totale analyse van de 109 deelnemers laat zien dat de leeftijdsopbouw 
is, zoals in het onderstaande schema aangegeven.  
De wedstrijdrijders kwamen uit de volgende gemeenten, aangegeven in 
volgorde van de grootste deelname naar de kleinste groep inschrijvers per 
gemeente.  
We nemen de gemeentelijke-indeling van destijds, dus in 1847. 
Dantumadeel, 30 personen 27,5 %  Wonseradeel 3 
Tietjerksteradeel, 26  23,8 %  Wymbritseradeel 3 
Idaarderadeel, 12  11,0 %  Achtkarspelen 3 
Oostdongeradeel, 10  9,2 %  Het Bildt 2 
Kollumerland, 6   5,5, %  Lemsterland 2 
Overig, 25   23,0 %  Westdongeradeel 2 
      Dokkum 1 

Doniawerstal 1 
Ferwerderadeel 1    Leeuwarderadeel 1 
Opsterland 1     Rauwerderhim 1 
Smallingerland 1    Utingeradeel 1 
en verder één rijder uit Leek en één uit Groningen. In totaal deden er 109 
personen mee. 
 
De deelname uit de buurgemeente Dantumadeel was prima te noemen en 
ook de rijders uit Tietjerksteradeel bonden massaal en manhaftig de 
schaatsen onder. Uit de “waterige” gemeente Idaarderadeel ondernamen 
ook veel broodrijders de reis naar het verre Dokkum. De buren uit 
Oostdongeradeel gaven ook gehoor aan de oproep uit het “stedeken 
Dockum” om deel te nemen aan de “Hardrijderij op de Schaats voor 
Manspersonen.” Ook de Kollumerlanders zwierden naar het westen en 
waren benieuwd of de witte vlag wel of niet op *Dokkums kerktoren zou 
wapperen. Immers de belangen waren groot, want op het spel stond een 
prijs van eene som van 130,-gulden en een premie tot 30 gulden.  
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Merkwaardig was, dat slechts twee schaatsers uit Westdongeradeel 
meededen, maar nog meer bevreemdend was, dat enkel en alleen uit 
Dockum bij deze hardrijderij op de lijst prijkte op de Harddrijdersgracht: 
Johannes Douwes van der Werff. Deze manspersoon was 27 jaar en 
geboren te Dokkum in 1820. De schaatslijst was gedrukt door Bote Alles 
Schaafsma, geboren in 1797 en overleden te Dokkum in 1848. 
Om het volk, rijders en publiek, bij afgelasting van de rijderij niet onnodig 
naar Dokkum te laten reizen te voet, op de schaats, met de hondenkar, in 
de arreslee, in de tilbury enz. waaiden twee witte vlaggen van de Rooms-
Katholieke kerktoren. Men zag dan van verre, dat men huiswaarts kon 
keren bij wit vlagvertoon, want de hardrijderij was dan afgelast.  
Hier volgt de leeftijdsopbouw van de deelnemende hardrijders: 
Leeftijd 19, 20 jaar  Aantal  5 4,6% 

21 t/m 25 jaar  Aantal 45 41,3% 
26 t/m 30 jaar  Aantal 36 33,0% 
31 t/m 35 jaar  Aantal 16 14,6% 
36 t/m 40 jaar  Aantal  4 3,7% 
41 jaar en ouder Aantal  3 2,8% 
Totaal 109 100% 

 
Hardrijderij te Dokkum bij de bolwerken op een prent uit 1864 
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De “prijs” voor de grootste deelname ging naar de dorpelingen uit 
Veenwouden. Dit hoofddorp van Dantumadeel  nam deel met 8 personen; 
de buren uit Hardegarijp ten zuidwesten, kwamen naar Dockum met 7 
rijders en het te goeder naam en faam bekend staande hardrijdersdorp 
Oudkerk leverde 6 man. 
De schaatslijst van 1847 was gedrukt door Bote (Boote) Alles Alle 
Schaafsma. Deze drukker was geboren in 1796 en stierf in 1848 op 51-jarige 
leeftijd te Dokkum. Zijn echtgenote was Martje Alles Frans Klaver, geboren 
1801 te Dokkum. Dit paar huwde in 1823 te Dokkum en Martje Alles F. 
Klaver overleedt in 1871 te Dokkum, als weduwe, op 69 jarige leeftijd. 
Het moet een geweldige sensatie zijn geweest bij deze Hardrijderij op 
Schaatsen, dat juist de jongste manspersoon, oud 19 jaar met de som van 
130 gulden naar huis ging nl. Oene Klazes de Vos van Oudkerk, geboren 
aldaar in 1827. Slechts 30 gulden ging naar de premiewinnaar Sjoerd 
Tjerks Spijkstra van Wartena, oud 33 jaar, geboren 1813 in de Mairie 
Roordahuizum.  
De wedstrijd van 1847 werd door een grote menigte bijgewoond. 
 
De schaatslijst van 1853 te Dockum. 
Deelname 100 personen 
Op de lijst van de schaatswedstrijd van 1853 was er kennelijk een 
rijdersstop ingesteld, omdat er precies 100 personen, op de door de 
weduwe Martje A. Klaver van de fa. Bote Schaafsma's gedrukte lijst, 
voorkwamen. ( Zie Januari 1847.) 
Zes jaar na de strijd van 1847, toen er 8 “Feanwâldsjers“ op de 
deelnemerslijst stonden, bleef de aangifte uit het dorp op de scheiding van 
Veengrond en Wouden beperkt tot 3 man. Opmerkelijk was, dat het kleine 
Valom het nu bracht tot 6 personen. 
Het dorp Wartena voerde in bovenstaande winter de boventoon met maar 
liefst 12 rijders, waarschijnlijk boerenzonen, boerenarbeiders, schippers en 
vissers. 
De verst wegkomende schaatser was veldwachter Jan H. Klootsema uit 
Woltersum bij Ten Boer (Gr.) met 61 km. Tweede werd Johannes Reinders 
de Vries van Uitwellingerga (Wymbritseradeel ) met 57,8 km en op de voet 
volgden of wellicht op schaatslengte volgden een zestal rijders met 57,6 km. 
uit Oppenhuizen, eveneens Wymbritseradeel.  
In de verslagen stond vermeld, dat 1100 vreemdelingen een kaartje kochten 
en dat er duizenden toeschouwers stonden op de baan, op het bolwerk en 
aan weerszijden van de Oostergracht. 
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IJsclubs te Dokkum. 
In de 19-de eeuw waren er te Dokkum wel 5 ijsverenigingen. 
1840 1. De “IJsclub Dockum.” Wedstrijden op de Oostergracht van 1840  

tot 1924. Later naar de “kunstijsbaan”aan de  
Birdaarderstraatweg. (De club werd Koninklijk in 1965.) 

1871 2. “Eendracht maakt macht” Parksterbolwerk. 
1880 3. “IJsclub Friso”op de Noordergracht.  
1902 4. “IJsclub Kleindiep.” Het Kleindiep ten westen van De Zijl. 
1912 5. “De drie pijpen” Westerbolwerk. 
In 1881 was er ook nog sprake van de”Schippersijsclub.”? 
De laatste wedstrijd op de Hardrijdersgracht werd gehouden met 17 
deelnemers op 8 Januari 1924. In 1926 werd er door de Directie grond 
aangekocht op de Hoek-Woudweg en de Birdaarderstraatweg. De totale 
begroting bedroeg nagenoeg 26.000 gulden en vervolgens ging men over 
tot de aanleg “van enen kunstijsbaan.” 
 
                                   De Koninklijke IJsclub “Dockum.” 
                                                1840-heden. 
De oudste ijsclub van ons land hield haar eerste hardrijderij 29 December 
1840. Nog altijd zijn er mensen, die twijfelen aan de oprichtingsdatum van 
de Dockumer Hardrijderij. Aan de hand van verschillende advertenties in 
het jubileumboek van Johannnes Lolkama moeten we constateren, dat de 
twijfelaars in het ongelijk worden gesteld. 
Op een schaatslijst van snelpersdrukkerij Jan Pieter Land Kramer (1835-
Dokkum.) stond de koptekst: 
 

1890  50-Jarige Gedenkdag der “Dockumer Hardrijderij”  1890 
IJSCLUB DOCKUM 

Parenrijderij                                                                Parenrijderij 
Hardrijderij door Mannen en Vrouwen, 

op Maandag den 29 December 1890 
 

Prijs: Honderd gulden 
Premie: Zestig gulden. 
Gratificatiën: Veertig. 

Aanvang der rijderij 's voormiddags 10 uur. 
 

In een kleinere advertentie vermeldde sekretaris Hendrik Klazes Bruining 
(1850 – 1925) in opdracht van het bestuur: De nog in leven zijnde rijders, 
die mededongen in de Hardrijderij op 29 December 1840, worden 
uitgenodigd deel te nemen aan de Feestviering op 29 December 1890. De 
aangifte is op zondag van 3 tot 9 uur in * “De Benthem.” De prijsuitreiking  
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is in * “De Harmonie”, 's avonds om 7 ½ uur. Opening der zaal 7 uur. 
Zaalkaarten voor de prijsuitdeling zijn, voor zover beschikbaar, te bekomen 
in de Tent, aan het Bureau van de penningmeester. 
Derhalve werd duidelijk aangetoond, dat het hier om een jubileumpartij 
ging.   * De Benthem = café aan de Diepswal. 

* De Harmonie = café Op de Fetze. 
 
Jubileumpartij - 50 jaar IJsclub. 
Aan deze Jubileum-hardrijderij deden 37 paren mee. 
De beste rijders uit het gewest hadden zich aangemeld voor deze 
parenrijderij en de honderd gulden gingen naar: 
1. Harrit Alberts Wester (26 jaar) Eernewoude en Lutske Wybes Wester (22  
 jaar), eveneens Eernewoude.  
2. De premie van zestig gulden werd opgeëist door J. Dijkstra Lekkum (22  

jaar) en Wimke Wybes Wester (18 jaar) werderom Eernewoude. 
De gratificatiën ter grootte van veertig gulden waren voor: 
3. Sjouke Eesges van der Schaaf Grouw ( 29 jaar) en Grietje Roels Feenstra  

(27 jaar) Wirdum. 
4. Merk Sikkes Kingma ( 28 jaar) en Trijntje Sikkes Kingma (22 jaar),  

beiden van Grouw en de dame. 
5. Catharina Jacobs Hoeksma (23 jaar) uit Oostermeer schaatste zich ook  

in een gratificatie met Pieter Jans Bruinsma (33 jaar) van Dokkum.  
Verder reden Jan Klazes Jongsma (56 jaar) en Martha Sytzes Kemp (16 
jaar) een thuiswedstrijd, evenals Klaas Bos (23 jaar) en Trijntje Hovinga. 
(42 jaar). Het Dokkumer paar Tjeerd Tjeerds Nijhuis (22 jaar) en Akke 
Tjibbes Westerlaan (21 jaar) beproefden eveneens hun geluk, maar net als 
Klaas Jans Jongsma Dokkum (30 jaar) en Froukje Jelles Hiemstra (20 
jaar) van Hantum moesten zij voor de prijzen afhaken. Ook Durkje 
Lammerts Sprietsma (23 jaar) Dokkum met haar mannelijke rijder Tjeerd 
Roelofs de Groot (26 jaar) van Aalsum wisten niet tot de begeerde 
geldbedragen door te dringen. 
De wel zeer jeugdige Martha Kemp schaatste met *Jan Klazes Jongsma. 
“'t Is iis, 't is iis, Jan Tiek wint de priis”!! (Jan Jongsma) 
Jan Klazes Jongsma deed tot op hoge leeftijd mee aan hardrijderijen en hij 
deed dat zeer verdienstelijk. Hij was geboren in 1836 te Dokkum en zijn 
ouders waren: Klaas Douwes Jongsma en Tjietske Pieters Prins. Hij huwde 
in 1862 te Dokkum met Antje Tjeerds van der Werff en in 1860 was reeds 
hun oudste zoon geboren nl. Klaas Jans Jongsma. Deze zoon van Jan Kl. 
Jongsma kwamen we ook op de lijst tegen, rijdend met Froukje Hiemstra 
van Hantum. Jan Jongsma, de oud-hardrijder stierf op 23 februari 1923, in 
de ouderdom van 87 jaar als weduwnaar en zijn echtgenote Antje was 
overleden op 2 maart 1915, toen zij de leeftijd van 78 jaar had bereikt. 
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De jonge rijdster met haar 16 jaren was Martha Sytzes Kemp, geboren te 
Dokkum in 1874 en dochter van Sytze Heeres Kemp en Janneke Annes 
Gorter. 
Sytze Heeres Kemp: Geboren 1844-gehuwd 1873-overleden 1912, 68 jaar. 
Janneke Annes Gorter: Geboren 1843-gehuwd 1873- overleden 1932, 88 
jaar; alle data in Dokkums burgerlijke stand! 
 
1940   Mannen-Kampioenschap van Friesland  1940 te Dokkum 
Nog een bewijs van de oprichtingsdatum 1840. Precies 100 jaar later gaf 
een Hardrijderij van Mannen te zien om het Kampioenschap van Friesland 
op de korte baan op dinsdag 9 Januari ter viering van het 100-jarig bestaan 
der “IJsclub Dockum in 1940.” Precies vier weken voor het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog kwamen 19 rijders naar de ijsbaan te Dokkum 
voor de Ereprijs, een Grote Zilveren Medaille, aangeboden door H.M. de 
Koningin, de Bondsprijzen, een Gouden en Zilveren Medaille en verdere 
prijzen van f 100,--, f 60--, f 40,-- en f 20,--. 
De lijst was gedrukt door de elektrische drukkerij * Douwe Popkes Douma 
te Dokkum en de belangrijkste officials waren Abe Sjollema-
wedstrijdleider, Pieter du Bois-starter en H.F Ringnalda-kamprechter. 
* Net na de voltooiing van de schaatslijst, ruim twee maanden later, stierf 
Douwe Popkes Douma, de bekende Dokkumer drukker op 17 maart 1940. 
Deze was geboren te Bergum in 1867, woonde te Dokkum en stierf in 
Leeuwarden. In 1902 waren hij en zijn gezin teruggekeerd uit Zuid-Afrika, 
waar Douma werkte in de Staatsdrukkerij van dat land in de stad Pretoria. 
Douwe Popkes Douma overleed 73 jaar oud en was weduwnaar. Zijn 
echtgenote was Maria Geertruida Elfring, geboren 1866 en overleden te 
Dokkum, 64 jaren oud en gehuwd. 
Op de 100-jarige Jubileumlijst stonden 18 Friezen en één Utrechtenaar nl. 
B. Laverman uit Zeist, terwijl uit Dokkum enkel deelnam Huite Simens de 
Vries. Veel Dokkumers zullen zich de groenteboer met zijn groentezaak op 
de hoek van de Nauwstraat-Koningstraat nog herinneren. Ook de vader 
van Huite Simens de Vries was groenteboer. De Vries was geboren te 
Dokkum in 1910 en huwde met Hijlkje Jans Schaafstra. IJs en 
wederdienende organiseerde hij met de bestuursleden van de IJsclub “It 
Klaindiep” schaatswedstrijden voor de schooljeugd tussen aan de ene zijde 
de Vleesmarkt en aan de noordkant de Turfmarkt en de Suupmarkt.  
Huite S. de Vries overleed te Dokkum in 1977 en was toendertijd directielid 
van de Kon. IJsclub “Dockum.” 

De eerste prijs van het Fries Kampioenschap 1940 ging uiteindelijk naar de 
bekende Berend Hof uit Gaastmeer, die eveneens voor de snelste rit de 
medaille ontving van de Koningin. De snelste loop legde hij af in 15,3 
seconden. De tweede prijs behaalde Sjoerd Sippes Zeldenthuis van Joure 
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en de latere toneelspeler Barend Pieters van der Veen (Barend en Martsje) 
uit Warga won de derde prijs. De prijswinnaarsrij werd gesloten door 
Pieter Eisinga uit Grouw. 
 
Dat Dokkum de sterkste rijders in 1940 uit het gewest Friesland op de baan 
had, moge blijken uit het volgende: 
Nederlands Kampioenschap Korte Baan: 
1934  te Deersum winnaar Barend Pieters van der Veen (1890 – 1968.) 
1940 te Kampen winnaar Sjoerd Sippes Zeldenthuis uit Joure (1909 –  

1984.) 
1941  te Leeuwarden winnaar Berend Jans Hof uit Gaastmeer (1912-?   .) 
 
 
Bronnen: 
- Oude schaatslijsten van het Admiraliteitshuis. (museum) 
- De geschiedenis van de Oudste IJsclub vanaf 1840 Drs. Joh. Lolkama.  

(1990) 
- Dokkum, inventaris der archieven. H.T.Obreen 1959. 
- Het Streekarchief. 
- Internet – Tresoar. 

 
IJsbaan Dokkum, ca 1900 
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CONCENTRATIE SCHOLEN DONGERADEEL, 
deel 2: WESTDONGERADEEL 
 
Reinder Tolsma (reinder.tolsma@home.nl) 
 
Net zoals in Oostdongeradeel was er ook in elk kerkdorp in West-
dongeradeel van oudsher een school aanwezig. Was in Oostdongeradeel 
Jouswier een uitzondering omdat daar geen school was en de kinderen er 
naar Oostrum ter school moesten, in Westdongeradeel was er geen 
uitzondering maar vonden in de loop van de 19e eeuw enkele belangrijke 
veranderingen plaats. Daarom nu eerst een globaal overzicht van het 
verloop van de verschillende scholen in Westdongeradeel(1). 
 

Betterwird 
Sinds 1851 pogingen om een openbare school te Betterwird op te richten 
(eerder waren er pogingen samen met Aalsum in OD), de kinderen gingen 
eerst naar Raard en Bornwird, in 1878 is de school klaar na opheffing van 
Bornwird, gemeente heft de school per 1911 op, welke opheffing evenwel 
niet door GS is goedgekeurd. Pas in 1924 goedkeuring aan besluit 
opheffing. Eind 1908 een chr. school gesticht die begin 1909 werd geopend. 
Bornwird 
Openbare school in 1864 vergroot, werd in 1877 opgeheven en per 1881 als 
hulpschool. In het najaar van 1903 (voor 15 okt.) werd een christelijke 
school gesticht, de naam is nu Bernewird. 
Brantgum 
In 1872 werd een nieuwe openbare school gebouwd omdat de vroegere veel 
te klein werd en gebreken had. In 1901 had een aanmerkelijke vergroting 
plaats. Bestaat nog steeds, heet Ids Wiersmaskoalle. 
Foudgum 
In 1863 werd de school vertimmerd. Na vacature in 1881 wordt besloten tot 
opheffing in 1882, enkele malen verzoek van inwoners om heropening, 
gebeurt niet. 
Hantum 
In 1871 besluit tot vergroting van de school, in 1913 nog eens, bestond in 
1924 nog, in 1933 nog 15 leerlingen, waarna besluit tot opheffing per 1-1-
1934. In 1924 (?) is er een gereformeerde school opgericht. 
Hantumhuizen 
In 1875 dringend behoefte aan verbouwing, 1884 een nieuwe school 
gesticht. Met ingang van 1905 wordt de openbare school te Hantumhuizen 
voorlopig gesloten, bestaat echter in 1913 nog. Oorzaak mogelijk de 
oprichting van een bijzondere school op gereformeerde grondslag op 1 okt. 
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1902 op de zgn Hantumerhoek (voor Hantum, Hantumhuizen en 
Hantumeruitburen). In januari 1915 werd te Hantumhuizen een chr. school 
op gereformeerde grondslag geopend. Prot. chr. school te Hantumhuizen/ 
Hantumerhoek heet De Fjouwerhoeke. 
Hiaure 
In 1858 werd er (weer) geen onderwijs gegeven wegens vacature, in 1863 
vertimmerd, in 1883 werd een nieuw schoolgebouw geopend. In 1899 een 
voorstel tot opheffing, in 1898 waren er nog 10 leerlingen. Opgeheven per 
1-2-1900.  
Holwerd 
In 1863 werd de onderwijzerswoning vernieuwd. In 1883 een nieuw 
schoolgebouw met zeven lokalen voor 404 ll, oude school afgebroken en als 
puin in weg gestort. In 1865 werd er een nieuwe bijzondere school 
opgericht. Bestaan beide nog steeds, Prot. chr. heet Ploos van 
Amstelskoalle en de openbare heet De Tsjelke. 
Moddergat 
(herhaalde) Pogingen in 1851 om een school te stichten, in 1854 gebouwd 
voor rekening van het dorp Nes, waartoe Moddergat behoorde. In 1862 
besloten tot opheffing wegens niet afkomen van subsidie, GS gaat niet 
akkoord, in 1871 vergroting. In 1899 pogingen om Moddergat op te heffen 
en de kinderen te sturen naar Paesens in Oostdongeradeel, in mei 1909 
gebeurde dat. Er stond sinds 1895 een chr. school op gereformeerde 
grondslag te Moddergat, in 1917 een CNS (hervormde) te Paesens. 
Nes 
Nieuwbouw in 1842. Moeilijkheden met bekostiging in 1868. In 1883 een 
nieuw gebouw gesticht. Gebouw aan de hoofdweg bestaat nog steeds, 
opgeheven zomer (per 1 aug. )1983. In september1908 stichting christelijke 
school op gereformeerde grondslag, in 1956 een nieuw gebouw aan de weg 
naar Ternaard, heette de Tarissing en is in juli 2006 gesloten. 
Raard 
In 1875 plannen tot nieuwbouw, in 1876 tot stand gekomen (of zwaar 
verbeterd). In 1885 is sprake van de “oude school”. Bleef echter bestaan, in 
1911 nog 11 leerlingen. Opgeheven in 1921(?). 
Ternaard 
In 1867 werd de school vergroot, in 1878 plannen tot nieuwbouw, deze 
school werd in 1995 gesloten en heette “Underweis”. Een christelijke school 
werd op 6 okt. 1892 gesticht, heet nu It Harspit. 
Waaxens 
Pogingen van enkele ingezeten in 1858 om van de openbare school een 
bijzondere te maken, mislukten. In 1881 plan om de school op te heffen, 
ging niet door, in 1883 wel. Voor de oude school te Waaxens in 1884 plan 
tot afbraak, ging vooreerst niet door. 
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Wierum 
De school wordt in 1872 te klein voor het aantal leerlingen, wordt vergroot. 
Tengevolge van de stichting van een bijzondere school op gereformeerde 
grondslag op 30 dec. 1902 verminderde het aantal ll zo sterk dat er een lkr 
moest worden ingeleverd. In 1912 nog verbouwd. In 1931 gepraat over 
opheffing: ook opgeheven, na combinatie met Nes (hoofd van Wierum gaat 
naar Nes, kinderen met autobus van Wierum naar Nes, tot 1-1-1934). In 
hetzelfde gebouw werd vanaf 1927 een hervormde school gehouden (tussen 
1927 en 1931 dus twee scholen in één gebouw: 2 lokalen voor CLS en 1 
lokaal voor OLS). In 1954 een nieuwe school waarin geref. en herv. plaats 
kregen, wat na een aantal jaren later tot huidige protestantse school leidde, 
de Skoalle mei de Bibel. 

 
 
 
 
 
 

Het gebouw 
aan de 

Hoofdweg te 
Nes waar 

precies 100 
jaar de 

openbare 
school geves-

tigd was: 
1883-1983. 

 
(foto 2007) 
 

Veranderingen in de 19e eeuw: Bornwird naar Betterwird 
Eerst wordt er in 1854 in Moddergat (eindelijk) een school gesticht; de 
bewoners hadden hier al heel lang om gevraagd. Dit dorp (gesticht door 
vissers vanuit het in Oostdongeradeel gelegen Paesens) hoorde onder Nes 
en de schoolmeester van Nes probeerde er bij gelegenheid onderwijs te 
geven. Althans Willem Jager (zie De Sneuper 82, bl. 62) vertelt dat hij 
jarenlang vrijwillig “buiten zijne gewone schooluren om” les had gegeven in 
het gehucht Moddergat. Helaas was dat onderwijs bij gebrek aan een goed 
lokaal nu gestopt. Dat was in 1841. 
Vervolgens worden rond 1875 pogingen in het werk gesteld om een aantal 
nieuwe schoolgebouwen te stichten ivm een ophanden zijnde nieuwe  
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onderwijswet en de slechte toestand van vele schoolgebouwen. Realisatie 
van de plannen vindt tussen 1877 en 1883 plaats waarmee Westdongera-
deel een vijftal jaren vooruit loopt op Oostdongeradeel waar ook een aantal 
nieuwe scholen wordt gebouwd. WD stuurde een verzoek om een financiële 
bijdrage naar de Koning, een voorbeeld dat gevolgd werd door OD dat van 
dit verzoek had gehoord! De Kroon zegde 1/3 deel in de kosten toe, GS ook 
1/3 deel en de rest moest de gemeente zelf opbrengen. 
Als de plannen worden gemaakt, komt ook ter tafel of er misschien scholen 
kunnen worden opgeheven of verplaatst. Dit laatste is het geval met de 
school van Bornwird: "Reeds jaren geleden werd de hehoefte gevoeld aan 
een school te Betterwird. Vroeger heeft men zich, om daarin te voorzien, al 
eens gewend tot het bestuur der gemeente Oostdongeradeel om 
gezamenlijk een school voor Betterwird en een deel van Aalsum te stichten, 
doch dit plan is nooit tot stand gekomen. Daar nu ook de scholen van 
Bornwird en Raard in zeer bouwvallige staat begonnen te verkeren en 
vernieuwing behoefden, besloot U.V. (=uwe vergadering) in een en ander te 
voorzien, doch op een meer doelmatige wijze die zaak te regelen. Bornwird 
heeft van deze drie dorpen verreweg het kleinste zielental en ligt met een 
verspreide bevolking tussen Raard en Betterwird in. De kinderen van 
Bornwird kunnen dus gevoeglijk naar Raard en Betterwird ter school gaan, 
want de afstanden zijn niet groot en de wegen zijn altijd best. Daarom nam 
U.V. het besluit om, met opheffing van de school te Bornwird, te Betterwird 
een nieuwe school en schoolhuis te stichten en eveneens te Raard"(2).  
Daarmee was het pleit voor Bornwird beslecht, werd er een (school)huis te 
Betterwird aangekocht waarnaast (links) een schoolgebouw verrees (op het 
huidige industrieterrein Betterwird, zie foto: nu afgebroken).  
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Foudgum 
Heel bijzonder is de opheffing van de school te Foudgum in z'n werk 
gegaan. Na 1870 wordt meerdere keren door de Raad geconstateerd dat de 
school (en onderwijzerswoning) dringend aan vernieuwing toe zijn. Dat 
gebeurt niet omdat andere scholen voorgaan en er toch maar heel weinig 
kinderen naar deze school gaan zodat: "… bij vacature dezer school, er 
ernstig bij ons aan gedacht wordt, voor te stellen die school op te heffen en 
wij het minder noodig (achten) die school thans te vernieuwen.” 
Hoofd van de school was Jelle Bergsma die sinds 1864 aan de school 
verbonden was nadat zijn schoonvader Gerrit Klazes Holwerda (zie voor 
hem De Sneuper 81, bl. 246) in 1862, na 40 jaren trouwe dienst, op diens 
verzoek ontslag was verleend. Bergsma wordt echter "…geschorst in zijne 
betrekking voor den tijd van ééne maand, als beschuldigd van het plegen 
van handelingen strijdig met de eerbaarheid met een zijner vrouwelijke 
leerlingen, een meisje van 11 jaren, blijkens proces verbaal opgemaakt door 
den Brigadier der Rijksveldwacht, H. van Vliet te Dockum dd 11 november 
1881."  
Sindsdien is Bergsma spoorloos en wordt de school tijdelijk gesloten(3). Dit 
is aanleiding voor Pl. Comm. van Toezigt om over de toekomst van de 
school na te denken: "De vacature te Foudgum gaf ons het voorstel aan de 
hand tot opheffing dier school. Wij gronden dat voorstel hoofdzakelijk 
hierop, dat die opheffing zou zijn in 't belang van het onderwijs, zoowel als 
van de gemeente. Van 't onderwijs omdat op eene grootere school beter 
klasse onderwijs kan worden gegeven dan op kleine scholen; en van de 
gemeente, wijl deze dan bevrijd is van de noodige vernieuwing van school 
en schoolhuis en van het voortdurend onderhoud daarvan, terwijl de 
geringe afstand van Foudgum naar Brantgum, eene vereeniging met de 
school van laatstgemeld dorp, naar ons inziens, geen overwegend bezwaar 
opleverde." 
Er volgt een verhitte discussie in de Raad (nu wel!), vooral Ypma is tegen: 
"De Heer Ypma gelooft dat dat voorstel tot tijdelijke opheffing weinig 
anders is dan een middel om de zaak te laten doodbloeden; maar die 
opheffing acht hij in strijd met de wet, die voorschrijft dat overal voldoend 
onderwijs zal worden gegeven. Tijdens de vacature te Wierum en Raard is 
over opheffing der scholen aldaar niet gesproken, alleen nu wel, nadat 
eenige tijd geleden eerst de school te Waaxens door de spitsroeden loopen 
moest. Hij beschouwt het voorstel als een terugtred, als een tegenhanger 
van het dikwerf gezegde dat hoe meer voor het onderwijs uitgegeven wordt, 
hoe beter, als een ramp voor het dorp; het onderwijs heeft daar nooit veel 
gekost en tot beloning daarvan, komt nu dit voorstel." 
Hij is er vierkant tegen en hij heeft ook medestanders waarbij als een der 
argumenten naar voren wordt gebracht: "daar het allicht aanleiding kan  
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geven tot het stichten eener bijzondere school.”  
Een aantal raadsvergaderingen komt sluiting steeds weer ter tafel en op 8 
mei 1882 valt het doek als met 7 tegen 5 stemmen besloten wordt tot 
opheffing van de school te Foudgum. Ook artikelen in de krant kunnen de 
sluiting niet meer tegenhouden. Daarna proberen nog een aantal jaren 
inwoners van Foudgum de school opnieuw geopend te krijgen"…hetgeen 
van de hand gewezen werd omdat de redenen, die voor de opheffing 
pleitten, nog bestonden en in den toestand weinig verandering gekomen 
was."  

Het in 1882 gesloten schoolgebouw te Foudgum. Het linker, verhoogde, 
gedeelte is in gebruik als kosterswoning. Het rechter, oude, gedeelte is in 
gebruik als infocentrum Francois Haverschmidt, alias Piet Paaltjens 
 
Waaxens 
Terwijl er in 1877 nog een nieuwe school en onderwijzerswoning in dit dorp 
worden neergezet, is er reeds in 1881 sprake van opheffing van de school. 
Bij het maken van plannen was namelijk afgesproken: "dat de Raad bij elke 
vacature onderzoekt of het ook wenschelijk is, de vacant geworden school 
op te heffen." Nu was de school van Raard vacant en B&W deed een  
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voorstel om het hoofd der school te Waaxens te verplaatsen naar Raard en 
de school van Waaxens dan op te heffen. De Raad neemt het voorstel "bij 
acclamatie" aan, maar het HDS en de Raarders zijn tegen en de zaak gaat 
niet door. Het is uitstel van executie want in 1883 is de school van 
Brantgum vacant en deze keer solliciteert het hoofd van Waaxens, S.H. 
Hulshoff, naar deze functie en moeten de laatste 8 leerlingen van Waaxens 
voortaan naar Brantgum naar school. Opheffing gebeurt zonder discussie 
en zonder hoofdelijke stemming! De Raad geeft de volgende redenen op: 
-de school is vacant 
-van een vacante school wordt bekeken of opheffing wenselijk is 
-Waaxens heeft 63 zielen waarvan 8 kinderen tussen de 5 en 12 jaar 
-Brantgum ligt, van toren tot toren, op een afstand van slechts 835 meter 
-er ligt een goede grindweg 
-ondervinding leert dat een dergelijke afstand geen belemmering is 
-dat de opheffing reeds meerdere malen ernstig beproken is 
-adviezen van Plaatselijke Commissie van Toezigt en Schoolopziener 
-"dat de opheffing der school te Waaxens tevens eene aanmerkelijke bespa-
ring (van p.m. f 850, ’s jaars voor tractement, onderhoud van gebouwen, 
vuur en licht in school, en personeel) zal geven, terwijl het gering getal 
leerlingen, dat van Waaxens de schoolbevolking van Brantgum zal ver-
meerderen, daar geen vermeerdering van hulppersoneel noodig zal maken" 
GS keuren het besluit (na eerdere verdaging) goed en de kerkvoogden van 
Waaxens nemen school en schoolhuis over voor f 1000,-. 
 
Na de sluiting van de school te Waaxens is er een aantal jaren weinig 
verandering in het aantal scholen in Westdongeradeel totdat in meerdere 
plaatsen bijzondere scholen worden opgericht. Dat leidt na 1900 tot de 
opheffing van meerdere openbare scholen. De openbare scholen die 
overblijven, worden rond 1930 bedreigd met sluiting door de Minister van 
Onderwijs. Daarover in het laatste artikel over de concentratie van scholen 
in de Dongeradelen. Dit artikel wordt besloten met een overzicht van het 
verloop van de scholen op de verschillende dorpen (zie volgende bladzij). 
 
Bronnen/noten: 
1. Gebruikt werden: Openbaar Onderwijs in Oostdongeradeel, W.T. Keune, 
zj en boekwerkjes over afzonderlijke christelijke en openbare scholen in de 
dorpen 
2. Gemeenteverslag Westdongeradeel 1874 
3. Jelle Bergsma moet, na het opmaken van een procesverbaal tegen hem 
op 11 november 1881, gevlucht zijn naar Amerika waar hij, volgens een 
brief van B&W, "één of meer broers heeft wonen". Hij was "51 jaar, gehuwd 
zonder kinderen en zeer bedaard in zijn omgang zoodat men weinig over  
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hem hoorde spreken." In mei 1883 aanvaart Bergsma de terugreis naar 
Nederland maar onderweg spring hij over boord volgens de bij B&W 
ingekomen brief: 
"Gedurende de reis van het SS “W.A. Scholten” van New York naar hier is, 
zoals uit de copie van het daartoe opgemaakt, door kapitein en stuurlieden 
geteekend proces-verbaal, hetwelk wij inliggend toezenden, overboord 
gesprongen de tusschendekspassagier J. Bergsma en wel den 26-sten 
dezer. Inliggend schrijven heeft hij achtergelaten en ons beleefd verzoek is, 
dit te willen overhandigen aan zijn echtgenoote, Mej. Hiltje G. Holwerda te 
Foudgum en haar het overlijden van haar man met de noodige omzichtig-
heden te willen op de hoogte te stellen. Hiernevens gaat ook de sleutel van 
zijn achtergelaten bagage, wees zoo goed ons te berichten wat hiermede 
geschieden moet." 
Het "inliggend" schrijven is ook bewaard gebleven: 
"Aan Hiltje G. Holwerda   Te Foudgum (prov. Friesland) 
Waarde Vrouw, 
Ik ben op reis om tot U te komen en mij tegen mijne vijanden en lasteraars 
te verdedigen maar als ik te Amsterdam aan wal ben heb ik geen cent geld 
meer, U vragen en bedelen wil ik niet. Ik blijf dus maar hier en neem 
afscheid van U en de wereld, latende de wraak aan de Albestierder. 
Groetend,     w.g. J. Bergsma" 
(Met dank aan Jilles Meijer voor het ter beschikking stellen van de gege-
vens over Jelle Bergsma) 
 
  Plaats                  Openb.  Opgeh.    Herv.   Opgeh.   Geref.    Opgeh.     CNS       Opgeh. 

Betterwird  187

8 

1924     1909 n195

6 

Bornwird 181

8 

1877     1903 Nog 

Brantgum 181

8 

Nog       

Foudgum 181

8 

1882       

Hantum  181

8 

1934   190

2 

n195

9 

  

Hantumhuiz

en  

181

8 

1913

? 

  191

5 

n195

9 

n195

9 

Nog 

Hiaure 181

8 

1900       



Holwerd 181
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