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Piet de Haan (de.haan.p@hetnet.nl) 
 
In de aanloop naar het jubileum, terugkijkend naar de eerste uitgaven van 
De Sneuper, lijkt het wel of er een aardverschuiving heeft plaatsgevonden. 
Typmachine en stencilapparaat, daarna pagina’s verzamelen en nieten, 
hebben plaatsgemaakt voor computer en drukkerij. Maar inhoudelijk zijn 
de verschuivingen kleiner gebleven.  
Ook de Homepage van de vereniging, met als beheerder redactielid Hans 
Zijlstra, blijft bij de tijd. Onder ‘Nieuws’ staan bv. veel verwijzingen naar 
andere sites. De nieuwste ontwikkeling op internetgebied is de start van 
een Sneuperweblog. Maar wat de ontwikkelingen of veranderingen ook 
zijn, er wordt altijd rekening gehouden met het budget. 
In de afgelopen twintig jaar hebben vele leden hun onderzoeksresultaten te 
boek gesteld waarbij allerlei onderwerpen aan bod kwamen. De hoofdmoot 
hiervan waren de familieboeken. Maar als we naar een aantal uitgaven uit 
het jaar 2007 kijken, kunnen we concluderen dat enkele leden de lat voor 
de doorsnee-onderzoeker wel heel erg hoog hebben gelegd. Wat te denken 
van: 
- Het Standaardwerk "Friezen uit vroeger eeuwen, Opschriften uit 
Friesland 1280-1811", door Hessel de Walle of, 
- "Dokkum in kadastraal perspectief" van Eimert Smits Azn. en Eimert 
Smits F.Azn. of,  
- "De eendenkooi bij de hel te Hallum". Minder op de voorgrond tredend 
misschien, maar daardoor weer precies passend bij zijn specialiteit, reeg 
Gerard Mast weer een eendenkooi aan zijn koord van stilte-eilandjes. 
De hierboven bedoelde leden van onze Historische Vereniging Noordoost 
Friesland kunnen met recht Meester Sneupers genoemd worden. Aan de 
medeleden de uitdaging om dit te evenaren of zelfs te verbeteren. 
Voorlopig is de redactie van ons verenigingsblad al tevreden als leden het 
resultaat van hun onderzoek in de vorm van artikelen voor De Sneuper aan 
ons willen toevertrouwen. Gelukkig is er voor dit jaar al bijna genoeg kopij 
in voorraad, maar 'onze bronnen moeten niet opdrogen'. 
De redactie wenst u veel leesplezier, bijvoorbeeld met het eerste artikel uit 
een nieuwe serie van Kor Postma "Groeten uit Amerika", of met het tweede 
deel van "Dantumawoude", of met de Biografie van Imre Deli, of…. kortom 
er is weer voor elk wat wils! 
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"OP DE PRAATSTOEL,  
verhalen uit Noordoost Friesland vanaf 1850" 
 
Na een lange voorbereidingsperiode van meer dan twee jaar is het werk 
dan toch afgekomen: een prachtig geïllustreerd boek van bijna 300 
bladzijden, gedrukt op zwaar papier en in stevig omslag kan op de 
Jaarvergadering van 19 april aanstaande als Jubileumboek aan de leden 
worden aangeboden. 
Een commissie, bestaande uit redactie- en bestuursleden, is lang bezig 
geweest om het doel te verwezenlijken: het maken van een boek in het 
kader van het 20-jarig bestaan van de Historische Vereniging Noordoost 
Friesland, waarin verhalen een plaats zouden krijgen van (meest oudere) 
mensen uit de eigen omgeving over hun werk of ambacht, dorps- of 
stadsleven of andere momenten uit hun leven (bijvoorbeeld de spannende 
oorlogsjaren). 
Maar liefst 14 leden gingen op pad met potlood en papier, cassetterecorder 
of MP3-speler om de verhalen te verzamelen. Tegelijkertijd werd gevraagd 
om eigen foto's die het verhaal zouden kunnen ondersteunen. Daarmee is 
het boek meteen heel bijzonder geworden want vrijwel alle foto's worden 
nu voor het eerst gepubliceerd. 
In totaal werden maar liefst 32 verhalen opgetekend, aangevuld met 5 
verhalen die door mensen al eerder zelf werden opgeschreven, zogenaamde 
egodocumenten, verhalen die dateren van 1925 tot 1955. 
Bij de keuze van de te interviewen mensen werden te geven toestemming, 
het (verdwenen) beroep, stad of dorp, Fries of Nederlands als criteria 
genomen waarbij ernaar werd gestreefd een grote verscheidenheid en 
afwisseling te bieden. 
Naar alle leden van de vereniging werd een folder over het boek verstuurd, 
meerdere folders werden elders verspreid en in de Nieuwe Dockumer 
Courant werd ook al aandacht aan ons Jubileumboek besteed.  
Dit heeft als bedoeling om mensen door voorintekening te laten profiteren 
van een, voor dit type boek, bijzonder gunstige prijs van € 15,-. Mede 
door financiële medewerking van de Provincie Fryslân en de Gemeente 
Dongeradeel is deze prijs gerealiseerd. De vereniging wil met deze lage prijs 
vrijwel iedereen in staat stellen het boek te kopen waardoor een van de 
doelstellingen in de Statuten werkelijkheid kan worden: het bevorderen 
van de belangstelling voor en de kennis van de regio.  
Na 1 maart is de prijs € 17,50 geworden. 
We rekenen er op dat veel leden het boek zullen aanschaffen en dat de 
lezers net zoveel plezier aan het boek zullen beleven als de auteurs hadden 
om het te maken. 
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KWARTIERSTAAT VAN  
AUKJE KLAZES GAASTERLAND [1870–1942] 
 

F.H.Blom 
  

Bronnen 
- Tresoar 
- Streekarchief Dokkum 
- Skiednis fan Eastdongeradiel [S.Zijlstra] 
- Kadastrale Atlas 1832 
- Om een beter leven [J.A.Frieswijk] 
- Register buurplichtigen [R.Tolsma] 
 

Generatie 1 
1 Aukje Klazes Gaasterland geboren 27-10-1870 te Oostrum en aldaar 
overleden 09.04.1942 
haalde in 1889 de akte 
van bekwaamheid als 
onderwijzeres en werd 
ingaande 11 November 
1889 benoemd aan de 
O.L.School te Huins. In 
1891 vertrok ze naar 
Marssum en op 1 Juli 
1893 werd Aukje 
benoemd aan de 
O.L.School in haar 
geboortedorp tegen een 
jaarwedde van fl.475. 
Vanaf 1901 gaf ze les aan 
leerlingen in het 
herhalings- en vervolg-
onderwijs. In 1925 kreeg 
zij op haar verzoek eervol 
ontslag. Aukje trouwde op 
01.06.1897 te Metslawier 
met 
Anthonij Blom geboren 
08.02.1871 te Brantgum, 
zoon van Hans Blom en 
Maaike Boersma, en  
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overleden 13.11.1959 te Dokkum bakkersknecht en kleinhandelaar in 
veevoer te Oostrum. Aukje en Anthonij woonden te Oostrum aan de 
Terpleane 3 en in de Skoallestrjitte 8. Uit dit huwelijk te Oostrum geboren: 
Hiske Blom geb.07.05.1898, overl.07.12.1942 te Leeuwarden ongehuwd handwerk- 

onderwijzeres O.L.School te Oostrum 
Hans Blom geb.06.07.1902, overl.30.04.1986 te Dokkum gardenier te Oostrum  
 trouwde 15.11.1929 te Wd. met Sijtske de Beer 
 

Generatie 2 
2 Klaas Sijtzes Gaasterland geboren 17-02-1843 in Oostrum en aldaar 
overleden 15-06-1929, was mr. timmerman te Oostrum en woonde in het 
huis nu bekend als Terpleane 7.Hij ontving in 1896 een legaat van fl.800.- 
vrij van successierechten uit de nalatenschap van Ype Mellema, een 
vermogende boer die alleen op Mellema State te Oostrum woonde. Klaas 
was bij toerbeurt met zijn broer Yme nachtwaker op de boerderij van 
Mellema omdat deze volgens overlevering bang was voor nachtbidders (1). 
Als gevolg van de agrarische crisis in Europa van 1878-1895 heerste er veel 
armoede onder de landarbeiders op het Friese platteland. De werkloosheid 
was hoog en de sociale voorzieningen slecht. De landarbeiders on-
beschermd door de wet maakten lange dagen tegen een hongerloon en 
kwamen in opstand tegen de macht van de boeren en groot-grondbezitters 
zoals Mellema. In Het Bildt waren na een staking boerderijen van de meest 
gehate grote boeren in brand gestoken door verbitterde arbeiders. Ype 
Mellema vermoedelijk ook ongerust geworden door berichten over deze 
sociale onrust huurde de gebroeders Gaasterland in ter bescherming van 
zijn bezittingen en beloonde hen met het hiervoor genoemde legaat. Klaas 
trouwde op 02-06-1870 in Metslawier met  
3 Hiske Dirks Gaasterland geboren 18-03-1844 in Morra en overleden 
13-03-1933 te Oostrum. Uit dit huwelijk geboren te Oostrum: 
Aukje geb.27.10.1870 overl.09.04.1942 zie 1  
Attje geb.31.01.1873 overl.15.05.1957 te Dokkum ongehuwd woonde samen  

met broer Dirk in het ouderlijk huis 
Sijtze geb.27.10.1874 overl.20.03.1952 te Oosterlittens mr. timmerman  

trouwde 23.04. 1898 te Od. met Trijntje Douma 
Dirk geb.05.02.1878 overl.05.07.1959 te Dokkum ongehuwd mr. timmerman  

te Oostrum aan de Terpleane 7 
Jacob geb.25.02.1884 overl.02.01.1960 te Dokkum kastelein café Fryslân te  

Oostrum trouwde 17.08. 1911  met Froukje vd Zwaag, kasteleinsche 
      

Generatie 3 
4 Sijtze Klazes Gaasterland geboren 05-08-1811 in Ternaard en 
overleden 13-06-1877 in Oostrum heeft van 1830 tot 1836 als milicien 
gediend bij de Rijdende Veldartillerie. Sijtze was mr. timmerman te 
Oostrum en woonde in het huis nu bekend als Terpleane 2. Hij werd in  
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1860 aangesteld als politiedienaar in zijn woonplaats tegen een bezoldiging 
van fl.15 per jaar. In 1876 was de jaarwedde verhoogd naar fl.30. Ondanks 
de lage beloning was dit ambt een gewilde deeltijdbaan voor kleine 
zelfstandigen die op deze manier een welkome vaste aanvulling verkregen 
op het inkomen uit hun hoofdberoep. Sijtze trouwde op 15-05-1842 in 
Dantumadeel met  
5 Aukje Bokkes de Vries geboren 11-12-1809 in Westergeest en 
overleden 02-06-1887 in Oostrum. Uit dit huwelijk geboren te Oostrum: 
Klaas  geb.17.02.1843 overl.15.06.1929 zie 2 
Yme  geb.14.02.1845 overl.31.12.1920 te Oostrum, gardenier trouwde  
 02.06. 1870 te Od. met Froukje Jans de Vries en 20.06. 1880 te  
 Od. met Trijntje Harmens Zijlstra 
Jacob geb.21.05.1847 trouwde 22.12. 1887 te Od. met Dirtzen Blom en  
 vertrok in 1892  naar Pella [Iowa] Amerika 
Jacobje  geb.16.03.1850 overl.15.09.1872 te Oostrum naaister ongehuwd  
Geertje  geb.27.11.1851 overl.11.03.1908 te Oostrum winkelierse en  
 ongehuwd  

6 Dirk Kornelis Gaasterland mr. timmerman, geboren 16-11-1808 in 
Morra en aldaar overleden 24-02-1892, woonde in 1853 te Morra in het 
huis no.37 destijds bekend als kadastrale gemeente Anjum sectie D perceel 
640. Hij trouwde op 16-06-1837 in Metslawier met  
7 Attje Jans Alberda geboren 16-06-1811 in Morra en aldaar overleden 
20-06-1853. Uit dit huwelijk geboren : 
Kornelis  geb.11.03.1838 overl.24.06.1888 te Od.timmerman trouwde 29.10. 1863  

Wd. Sijtske Piers de Graaf en woonde te Hantum en Sappemeer. Sijtske 
vertrok na overlijden van Kornelis met de kinderen in 1891 naar Amerika 

Jan  geb.02.08.1840 overl.22.10.1904 op Schiermonnikoog mr.timmerman  
trouwde 11.05.1867  te Wd. met Aafke Broers Schregardus en 24.01.1875  
op Schiermonnikoog  met Anneke Jans de Boer 

Hiske  geb.18.03.1844 overl.13.03.1933 zie 3  
Albert  geb.12.09.1848 overl.16.03.1914 te Wieuwerd, mr. timmerman trouwde  

15.06.1876 te Menaldumadeel  met Aantje Ypkes Landstra en 05.09. 1885  
te Baarderadeel met Fokeltje Cornelis van der Eems 

 

Generatie 4 
8 Klaas Sijtzes Gaasterland kooiboer/herbergier en arbeider te 
Ternaard, geboren 02-06-1782 in Lioessens, overleden 10.03.1862 te Wd. 
Het is hem kennelijk niet voor de wind gegaan als kooiker en herbergier. 
Hij verarmde en eindigde zijn leven als arbeider. De eendenkooi van Klaas 
liep tijdens een zware storm in Februari 1825 veel waterschade op volgens 
een krant uit die tijd. Tamme eenden gingen verloren en een bijenstal werd 
door het woeste water meegesleurd. In 1832 was Klaas volgens de 
Kadastrale Atlas nog eigenaar gebruiker van een huis met erf te Ternaard 
sectie A1 perceel 136 en Ternaard sectie A2 percelen 210-214-en 215 zijnde  
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weiland en kooi als bouwland. Hij trouwde 28-05-1809 in Engwierum met  
9 Jacobje Jacobs Holwerda geb. 24.10.1790 onder Engwierum en 
overleden 21-09-1864 in Ternaard. Uit dit huwelijk geboren te Ternaard: 
Sijtze  geb.05.08.1811  overl.13.06.1877 zie 4 
Jacob geb.15.02.1813 overl.01.05.1873 te Od.trouwde 24.05.1851 te Od. met  
 Dieuwke Christiaans Oberman  
Pieter  geb.09.05.1815  overl.21.02.1837  te Vlissingen fuselier 18e Afd. Infan- 
 terie ongehuwd 
Jan geb.03.04.1817  overl.15.10.1859 op Ameland timmerman trouwde  
 06.10. 1842 op Ameland  met Baukje Jans Beyaard 
Hiltje geb.15.11.1819  overl.08.05.1870 te Od.trouwde 23.05.1846 te Wd. met  
 Pieter Geerts Valda schoenmaker te Lioessens 
Trijntje geb.28.01.1822 overl.16.02.1901 in Amerika trouwde 18.05.1848 te Od.  
 Albert Douwes Douma en vertrok naar Amerika  
Martzen geb.20.03.1824 overl.16.08.1873 te Wd.trouwde 23.05.1850 te Wd.met  
 Ulbe de Vries koopman te Ternaard 
Hendrik geb.06.04.1828  overl.19.11.1830 te Ternaard ongehuwd oud 2 jaar 
Hendrikje geb.25.05.1832   overl.10.11.1916 te Galesburg [Iowa] trouwde 24.05.  
 1855 te Od. met Jelle Sjolles Menninga en vertrok in 1882 naar Amerika  

10 Bokke Ymes (de Vries) arbeider te Oudwoude,vermoedelijk geboren 
ca.1780 te Veenwouden en gedoopt op belijdenis te Oudwoude op 05 
05.1805 oud 25 jaar aldaar overleden 04-09-1836 trouwde op 15-05-1803 
in Oudwoude /Westergeest met  
11 Gettje IJes Kastma[of Katsma] geboren 20.12.1778 te Oudwoude en 
aldaar overleden 09.02.1850. Uit dit huwelijk geboren : 
Ymme geb.30.01.1805 te  Oudwoude  Trijntje 31-5-1815, idem 
IJe geb.10.08.1807 te  Oudwoude  Pieter 19-10-1817 idem 
Aukje geb.11.12.1809  te  Oudwoude zie 5 Anne 10-4-1820 idem 

Aaltje geb. 13.10.1818 idem 
12 Kornelis Dirks Gaasterland mr.timmerman, gedoopt 19-07-1767 te 
Anjum en overleden 24-07-1836 in Morra. Kornelis nam in 1811 als 
familienaam Gaasterland voor zichzelf en kinderen[Wijtske Minke Dirk]. 
Hij trouwde op 18-05-1800 te Morra /Lioessens met  
13 Sjoukjen Jacobs Bosch geboren ca.1775 te Ternaard en overleden 
28-11-1835 in Morra. Uit dit huwelijk geboren te Morra : 
Wijtske  geb.17.05.1802  overl.28.03.1887 te Ulrum[Gr.] trouwde 21.10. 1831 te  
Od. met Heine Gerbens Kempenaar 
Minke    geb.23.08.1804  overl.23.12.1828 te Od.trouwde 20.05. 1824 aldaar met  
Sape Baukes Sjoerdstra 
Dirk      geb.08.02.1807  overl. voor 1808 te Morra  
Dirk      geb.16.11.1808  overl.24.02.1892 zie 6  
Jacob geb.03.07.1811 overl.06.11.1811 te Morra oud 18  weken 
Jacob geb.18.07.1813 overl.13.07.1813 te Morra oud 13  dagen 
Japke geb.00.00.1814 overl.20.10.1814 te Morra oud 7 weken 
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14 Jan Alberts (Alberda) winkelier en koopman te Morra, aldaar 
geboren 13-06-1772 en overleden 23-06-1839, was in 1832 eigenaar van 
enige percelen weiland gelegen in de kadastrale gemeente Anjum sectie B-C 
en D. Hij trouwde met  
15 Hiske Jans Faber geboren 15-01-1773 te Wetsens en overleden op 15-
04-1847 in Morra. Uit dit huwelijk geboren: 
Jan geb.21.04.1799  te Lioessens overl.voor 1806  
Albert geb.15.07.1800 te Morra   Jan 8-3-1814, + 14-1-1815 
Aukje geb.03.01.1803 te Morra   Jan 10-2-1816 te Morra 
Jan geb.17.09.1806 teMorra overl.voor 1808  
Jan geb.05.10.1808 te Morra  
Attje geb.16.06.1811 te Morra zie 7   

 
Generatie 5 

16 Sijtze Kornelis, mr. timmerman, gedoopt 17.09.1752 te Paesens en 
overleden 10.01.1838 te Lioessens was in 1832 eigenaar van een huis met 
erf te Lioessens gelegen aan de Dyksterwei nabij de Alddyk destijds bekend 
als kadastrale gemeente Anjum sectie D1 perceel 126 en enige percelen 
bouw en weiland gelegen in de kadastrale gemeente Anjum sectie A1-C2 en 
D1 en Nijkerk A3. Hij trouwde 14.01.1781 te Morra/Lioessens met 
17 Hiltje Klases gedoopt 10-7-1757 Paesens, overl. 15.03.1819 Lioessens 
dochter van Klaas Pieters en Rinske Willems. Uit dit huwelijk geboren: 
Claas geb.02.06.1782  te Lioessens zie 8 
Cornelis geb.19.06.1786   te Paesens  overl.30.05.1829 trouwde 14.02.1814 te Od.  

met Ytske Ates van der Velde en 28.07.1816 te Wd. met Tjetske Boukes  
Bantsma   

Pieter geb.01.05.1788  te Paesens  overl.26.01.1847 te Od.trouwde 13.06.1817 te  
Od. met Doettje Douwes Dijkstra en 20.01.1832 te Od. met Hinke Rientzes  
Wisma  

Hendrik geb.29.12.1794  te Paesens overl.10.11.1825 te Wd.trouwde 10.06.1832 te  
Od. met Tijtje Aarnts Tillema  

Gertje geb.12.02.1798  te Paesens overl.11.08.1851 te Od. trouwde 08.03.1816 te  
Od. met Paulus Willems Jaarsma  

18 Jacob Jans gedoopt 29.01.1769 te Engwierum en aldaar overleden 
07.12.1834 zoon van Jan Wigbolts en niet genoemde moeder trouwde 
22.08.1790 te Engwierum met 
19 Trijntje Jacobs gedoopt 16.06.1771 te Engwierum en aldaar overleden 
10.05.1820 dochter van Jakob Wijtses en niet genoemde moeder. Uit dit 
huwelijk geboren: 
Jacobje geb.24.10.1790  te Nieuwland onder Engwierum zie 9 
Jan geb.19.09.1793  te Dijksterhuizen onder Engwierum  
Martzen geb.31.10.1800 ,,  
Pijter geb.15.02.1803 ,,  
Sjeuwke geb.21.08.1809 ,,  
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20 Ymme Djoerds van Akkerwoude trouwde 25-12-1758 met 
21 Aaltje Bokkes uit Akkerwoude Uit dit huwelijk: 
Bokke Ymes, geb. ca. 1780 te veenwouden zie 10. Ymme en Aaltje zijn de 
vermoedelijke ouders van Bokke Ymes. In de akte van overlijden van Bokke worden 
de namen van zijn ouders niet genoemd. Bokke werd volgens de doopakte te 
veenwouden geboren en 25 jaar oud op 5-5-1805 op belijdenis gedoopt te 
Oudwoude. 

22 IJe Minnolts [Kastma of Katsma] uit Westergeest trouwde op 
23.05.1774 te Westergeest met 
23 Aukje Halbes van Westergeest. Uit dit huwelijk geboren : 
Halbe geb.28.01.1775  
Detje geb.18.02.1777 
Gertje geb.20.12.1778  zie 11 
Mennolt geb.01.12.1782  
Klaas geb.09.08.1785   
Antje geb.17.09.1787 
Anne geb.09.08.1789  

24 Durk Geerts visser te Ezumazijl, trouwde 16-05-1762 in Anjum met  
25 Wietske Kornelis uit Ezumazijl. Uit dit huwelijk geboren te Anjum: 
Gertje geb.1763  gedoopt 13.03.1763 
Geert geb.1765  gedoopt 13.01.1765 overl.06.06.1819 
Kornelis geb.1767  gedoopt 19.07.1767   zie 12 

26 Jacob Jans uit Ternaard, trouwde 27-10-1763 in Hantum met  
27 Minke Arends [Aants]. Uit dit huwelijk geboren: 
Klaas geb. 18.07.1773 
Sjoukje geb. 08.10.1775  zie 13 
Hijlkjen geb. 14.04.1778 

28 Albert Jans mr. bakker te Morra gedoopt 02.06.1737 te Morra en 
overleden na 1779 zoon van Jan Alberts en Treintje Keimpes trouwde 26-
05-1765 te Morra /Lioessens met  
29 Aukjen Doekes gedoopt 30.07.1741 te Morra. 
Uit dit huwelijk geboren en gedoopt te Morra : 
Lysbet geb.1766  gedoopt 14.12.1766 
Baukje geb.1769  gedoopt 05.03.1769 
Jan geb.1771  gedoopt 21.04.1771 
Jan geb.1772  gedoopt 13.06.1772    zie 14 
Doeke geb.1775  gedoopt 18.06.1775  
Pieter geb.1778  gedoopt 10.05.1778 

30 Jan Abrahams uit Oostrum, trouwde 02-06-1765 Oostrum [Od] met  
31 Aaltje Sakes van Jouswier. Uit dit huwelijk geboren : 
Aatje geb. 10.11.1767  te Wetsens 
Abraham geb. 31.12.1770  te Wetsens  
Hiske geb. 15.01.1773  te Wetsens   zie 15 
Sake geb. 00.00.1776  te Oostrum 
Marten geb. 04.02.1776 te Oostrum  
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Naschrift 
Aukje Gaasterland is mijn grootmoeder van vaderskant. Ik heb haar niet goed 
gekend want zij overleed in 1942 toen ik vier jaar oud was. Aukje bleef ook na haar 
huwelijk in 1897 met Anthonij Blom actief in het onderwijs en dat was in die tijd 
nog ongewoon, een getrouwde vrouw voor de klas. 
Het zal u zijn opgevallen dat de ouders van Aukje dezelfde achternaam dragen. 
Klaas Sijtzes en Hiske Dirks Gaasterland waren echter voor zover ik heb kunnen 
nagaan geen familie van elkaar. Gaasterland was in de negentiende eeuw een veel 
voorkomende familienaam in de Dongeradelen. 
Het is wel bijzonder dat bewoners van de kale Dongeradelen in 1811 een 
achternaam hebben gekozen die doet denken aan de mooie Zuidfriese landstreek 
met die naam. Was het heimwee naar hun geboortestreek ? 
Ik heb geen relatie kunnen vinden. Aanvullingen enz. zijn erg welkom want er 
ontbreken hier en daar nog wel gegevens. 

 
Noot: [1] nachtbidders ? men wit no kwealik  mear, what dat ynhaldt, 
nachtbidden, mar doe wie it de skrik foar folle boeren op de romte. By harren waerd 
nachts op de finsterblinen slein en under it uterjen fan drigeminten fergen de 
nachtelike besiters har op in gave. De boeren rikten har  yn it efterhus troch it 
hinnegat it ien en oar ta whant de doarren kamen net fen de skoatel. [Jaap 
Hartmans, yn : Om Nijtsjerk en Nes hinne] 

O.L.School te Oostrum met Aukje geheel links en rechts meester Schrader met zijn 
echtgenote. 
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DE EMIGRATIE VAN HET GEZIN HUIZINGA 
NAAR NOORD- EN ZUID-AMERIKA 
 

Douwe Halbesma (dhalbe@xs4all.nl) 
 
49 van de in totaal 69 bruidsparen die elkaar in 1864 te Westdongeradeel 
eeuwige trouw beloven, doen dat in de maand mei. Op de 14de melden zich 
15 bruiden en bruidegommen op het gemeentehuis; de 19de zijn het er 11 en 
de 21ste mei 7. Deze huwelijkshausse in mei is een prachtige illustratie van 
het agrarisch karakter van het dagelijks leven in de Kleistreek. De 
contracten tussen de boeren en arbeiders lopen elk jaar van en tot de 15de 
mei. Als een jongeman verzekerd is van een baan én een huis (vaak 
beschikbaar gesteld door de boer!) dan durft hij ook wel ja tegen zijn 
geliefde te zeggen! 
De meeste trouwlustigen zijn al een eind in de twintig en hebben al heel 
wat van het leven geproefd. Toen ze kind waren, gingen ze naar school en 
daarna moesten ze aan de slag bij de boer. Het maakte niet veel uit of je 
boerenzoon of arbeiderszoon was; eerst moest je leren werken bij een 
(andere) boer. Daarna werd het verschil gemaakt: boeren hielpen hun 
zonen aan een eigen boerderij of een andere positie en de arbeiders bleven 
voortploeteren om brood op de plank te krijgen. Ze waren daarbij 
grotendeels afhankelijk van de goedgunstigheid van de boerenfamilies die 
ook op andere plaatsen in het dorpsleven een stevige vinger in de pap 
hadden. “It jild sprekt” was een gevleugelde uitdrukking in arbeiders-
kringen. 
Onder de bruidsparen die op 14 mei 1864 op het gemeentehuis te Ternaard 
verschijnen, zijn ook Adolf Jans Huizinga en Tytsje Jans Stooker. Adolf is 
24 jaar oud en geboren te Ternaard. Tytsje is bijna 22 jaar en geboren in 
Oostdongeradeel. Als ze de gangbare paden zullen lopen dan blijft Adolf 
Huizinga tot zijn dood boerenarbeider; gaat Tytsje kinderen baren en 
grootbrengen en zullen ze samen niet heel oud worden. Het 
industrialisatieproces, dat elders is ingezet, was in Nederland nog amper te 
onderkennen. Alhoewel de landbouw geen vetpot was, bestond er geen 
noodzaak om het roer radicaal om te gooien; er was voor ieder nog 
voldoende te eten! 
In het najaar van 1864 is Tytsje zwanger. Op 30 januari 1865 wordt een 
zoon geboren, die Jan wordt genoemd naar de beide vaders, en de 
roddelende en rekenende Ternaarders moeten toegeven dat Adolf en Tytsje 
“keurige” mensen zijn. Ruim een jaar later komt de tweede zoon ter wereld. 
Zijn naam is Epke. Twee jaar later is een kleine Bouwe de oorzaak van een 
gezinsuitbreiding en na hem is Tytsje nog minstens zes keer zwanger. De – 
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voor die tijd bijna uitzonderlijke – situatie doet zich voor dat er slechts 
sprake is van één doodgeboorte en dat de andere acht kinderen allemaal 
volwassen worden! 
Adolf Huizinga werkt bij de boer. Eerst in Ternaard, dan in Foudgum en 
ook een korte tijd in Kloosterburen. De economische vooruitzichten 
worden er intussen niet beter op. De wetenschap krijgt meer zicht op de 
overdraagbaarheid van veeziekten en een gevolg is dat Engeland, door 
strenge sanitaire voorschriften, de invoer van levend vee uit Nederland 
bemoeilijkt. De boterfabricage, die in de Dongeradelen op een hoog plan 
staat, wordt bedreigd omdat het buitenland een betere kwaliteit wil en 
omdat de margarine steeds vaker een geaccepteerd alternatief wordt. De 
Nederlandse landbouw en veeteelt moet er hard aan trekken om een 
stevige marktpositie te behouden! 
Het echte onweer breekt pas los omstreeks 1878. De graanproductie in de 
Verenigde Staten groeit, door aanhoudende landontginning en emigratie, 
tot grote hoogte. Tegelijk dienen zich nieuwe spelers (India, Canada, 
Argentinië en India) aan die op de internationale markt ook een graantje 
willen meepikken. Alhoewel de opbrengsten in Nederland, door de strenge 
en natte winters tussen 1877-1880 zeer gering is, zijn de prijzen erg laag 
omdat het aanbod op de internationale graanmarkt groter is dan de vraag. 
Tussen 1877 en 1891 daalt de Nederlandse landbouwproductie met 
ongeveer 35 procent. Willen de boeren overleven dan moeten ze hun 
bedrijfsvoering aanpassen. De arbeidslonen dalen en er worden minder 
arbeiders aangenomen. 
In het jaar 1888 schijnt de landbouwcrisis zich te bevinden op het 
dieptepunt. De armoede is groot en het gezin van Adolf Huizinga en Tytsje 
Stooker is juist in deze tijd bijzonder kwetsbaar. Vader Adolf is 49 jaar en 
de zonen Jan, Epke, Bouwe en Gosse zijn respectievelijk 23, 22, 20 en 18 
jaar oud. In tegenstelling tot de jongste zonen Anne (12 jaar) en Tiete (9 
jaar) staan de vier oudste jongens klaar om deel te nemen aan het 
arbeidsproces maar door de heersende crisis blijven ze daar staan met lege 
handen!  
Ouders en kinderen hebben een toekomst nodig maar zullen ze die ooit 
vinden op de Friese Klei? Langzaam komt het idee op om te emigreren. 
Amerika wordt een toverwoord. In het midden van de 19de eeuw is er een 
aantal Friezen met dominee Van Raalte meegegaan naar Amerika en heeft 
zich daar verschanst in enkele streng christelijke enclaves. De Huizinga’s 
zijn niet overdreven godsdienstig en voelen er niet voor contact met deze 
eerdere landverhuizers te zoeken. Ze kennen ook de verhalen van andere 
Friezen die min of meer op de bonnefooi de oceaan zijn overgestoken en 
daar een fortuinlijk bestaan hebben opgebouwd. Dat voorbeeld willen ze 
wel navolgen! 
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Het is prachtig om mooie dromen te hebben maar als het geld ontbreekt 
worden ze nooit werkelijkheid. De Huizinga’s hebben wel een klein beetje 
spaargeld maar ze kunnen onmogelijk het passagegeld voor het hele gezin 
(vader, moeder en acht kinderen!) ophoesten. Dan maar het eerst wat het 
zwaarst weegt. De vervulling van de militaire dienst, door de oudste zonen, 
hangt als een zwaard van Damokles boven de droom van de Huizinga’s. 
Jan, de oudste zoon, heeft gunstig geloot en hoeft daarom niet op te komen. 
Voor Epke en Bouwe ligt de situatie anders. Het Vaderland kan hen elk 
moment oproepen om soldaat te worden… 
Als hutje bij mutje wordt gelegd dan kan de familie de ticket voor zowel 
Epke als Bouwe betalen. Als zij vooruitgaan worden twee problemen 
opgelost. In de eerste plaats ontlopen ze de militaire dienst en in de tweede 
plaats kunnen ze in Amerika, waar veel beter verdiend wordt, het geld 
sparen dat nodig is om de rest van de familie over te laten komen. De 
jongens stemmen toe en vertrekken omstreeks 1888 naar Amerika! De 
achterblijvers zijn jaloers maar blijven hoop koesteren op een spoedig 
weerzien. 
Tot nu toe is niets teruggevonden van de boottocht. Het is onbekend uit 
welke haven ze vertrekken, met welke maatschappij ze de overtocht maken 
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en in welke plaats ze aankomen. Wel is duidelijk dat Detroit de eerste stad 
is waar de jongens neerstrijken. Bouwe werkt hier in een fabriek maar 
wordt al na enkele maanden ontslagen. Kort na aankomst in Amerika 
wordt duidelijk dat Epke lijdt aan tuberculose. Deze ziekte heeft hij 
waarschijnlijk aan boord van het schip opgelopen en wordt hem fataal. De 
brieven, die de achterblijvers te Ternaard, ontvangen zijn geschreven in 
mineur. De familie rouwt vanwege het overlijden van Epke en laat de moed 
zakken. Zullen ze ooit de melk en honing van het beloofde land proeven? 
Amerika blijft het toverwoord en het verlangen. Amerika is het land van 
onbegrensde mogelijkheden en Amerika is groot! Maar Amerika is 
Amerika. Op het moment dat in Europa een crisis heerst, kent Argentinië 
een economische hoogconjuctuur. Ambachtslieden zijn zeer gewild en de 
lonen hoger dan in Europa. Argentinië is dunbevolkt en wil meer landbouw 
door lege vlakten te ontginnen. De Argentijnse regering wil deze nieuwe 
gebieden bevolken met landbouwers en ongeschoolden uit Europa en opent 
daarom, in belangrijke Europese steden, Oficinas de Informacion y 
Propaganda. De bureaus introduceren het “reizen op krediet” en hopen zo 
velen over te halen de stap naar Zuid-Amerika te wagen! 

De Huizinga’s in Argentinië werkten, met vele anderen, op een boerderij. 
 

Het idee van emigratie naar de pampa’s vindt veel weerklank in de 
provincies Friesland en Groningen. In de Dongeradelen is de heer J. 
Wijkstra Jr, “Hoofdagent des NASM”, uit Ee een warm pleitbezorger van 
het project. De Nederlandsche Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij 
(NASM) verzorgt de overtocht en betaalt commissie voor elke passagier die 
door J. Wijkstra Jr. wordt aangebracht. Tijdens de voorlichtingsbijeen- 
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komsten belooft hij de potentiële landverhuizers gouden bergen. De 
Argentijnse regering maakt het reizen “op crediet” mogelijk en betaalt in de 
eerste de instantie de ticket die, voor een volwassene, 84 gulden kost. Als 
de emigrant in Argentinië aankomt zal hij alle mogelijke steun krijgen en 
ook land “op crediet” kunnen krijgen. In Argentinië worden dromen waar. 
Een landarbeider wordt landeigenaar! 
Het gezin van Adolf Huizinga en Tietje Stooker wordt helemaal gewonnen 
voor het Argentijnse avontuur en licht zoon Bouwe, per brief in over de 
grootse plannen. Amerika is eindelijk in zicht! Bouwe schrikt van de 
voortvarendheid waarmee zijn familieleden beslissingen nemen en 
antwoordt per ommegaande. Hij woont inmiddels in Chicago en werkt daar 
als afwerktimmerman bij George Pullman die beroemd is vanwege de 
productie van passagierstreinstellen. Het verdient goed en binnen niet al te 
lange tijd zal Bouwe het benodigde reisgeld naar Nederland sturen! Hij 
hoopt alleen dat de familie het geduld kan opbrengen en geen dwaze 
dingen doet.  
De brief, waarin dit geschreven is, bereikt de familie in Friesland nooit 
want die zit dan al op het schip naar Argentinë. Kort na aankomst worden 
de Huizinga’s, met andere Friezen, in veewagens geladen en naar de 
pampa’s gebracht waar niks is en ook geen sterveling woont. Bij gebrek aan 
andere bouwmaterialen bouwt de familie Huizinga met plaggen een hut die 
tijdens de winter onvoldoende beschutting biedt. Beide ouders, Adolf 
Huizinga en Tytsje Stooker, komen die winter om van de kou. 
Emigreren vanuit Nederland naar Argentinië is maar kort populair. In 
1888 vertrekken de eerste landverhuizers en in de loop van 1890 
verschijnen er reeds waarschuwingen in de kranten om “zich niet te laten 
verlokken tot den overtocht naar hier”. Tjerk Helder, die in het voorjaar 
van 1889 de overtocht waagt, schrijft eind 1890 over zijn bevindingen in de 
Kollumer Courant. Het emigrantenhotel in Buenos Aires was de eerste 
tegenvaller: Overal waren wandluizen, ratten en muizen. “Reeds daar 
werden we gewaarschuwd niet verder landwaarts in te gaan, omdat men op 
allerlei wijze wordt bedrogen. Doch wij wilden hiervan niets aannemen, 
nog gedachtig aan de luchtkasteelen, die ons voorgespiegeld waren in 
Holland”. De belofte aan de immigranten, in Nederland gedaan, om “land 
op crediet” te krijgen was “niets anders dan bedriegerij”. Helder merkt op 
dat Argentinië niet het land is dat overvloeit van melk en honing: “Iemand, 
die in den landbouw is, krijgt te veel om te sterven, en te weinig om te 
leven. Dat is niet alleen het geval in de streken waar wij geweest zijn, maar 
overal.” Bovendien beklaagt hij zich over een “Hollandsche heer” die 
geëmigreerde landgenoten uitknijpt. De landeigenaren doen zich 
aanvankelijk aardig voor “doch als de moordzuchtige wolven hun prooi 
maar eerst tusschen de klauwen hebben. Dan zuigen zij ze het bloed uit, 
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steeds loerende, hoe zij meer kunnen vangen. Hoe worden die bloeden niet 
in strikken gevangen, wijl zij zich eerst voorstelden, spoedig een ruim 
bestaan te hebben en nu te verkeeren in armoede zooals ze in Holland nog 
nimmer hebben gekend. En zouden de agenten van dit alles niets weten? 
Zoo niet, dan ware het noodig, dat zij zelf eerst eens gingen onderzoeken, 
en zoo ja, dan zijn ze nog grooter schelmen dan menig tuchteling”.  
 
De hele familie Huizinga zit in Amerika. De ene zoon in Noord-Amerika en 
al de anderen in Zuid-Amerika! Zoon Anne, die zich inmiddels Honorio 
noemt, trouwt met Ebeltje Kooistra, die met haar ouders vanuit Ee naar 
Zuid-Amerika is gekomen. Ebeltje, die in het vervolg als Avelina door het 
leven gaat, onderhoudt het contact met de familie in Noord-Amerika. 
In de tijd dat de familie Huizinga in Friesland woont, is ze zich er amper 
bewust van lid te zijn van de kerk; de grote boeren gaan wel getrouw naar 
de kerk maar ze doen, volgens de overlevering in de familie Huizinga, ook 
zeven dagen per week een beroep op hun arbeiders die daardoor geen tijd 
hebben voor kerkbezoek. De familie voelde zich ook niet aangetrokken door 
het experiment van dominee Scholte in Pella en ging daarom op de 
bonnefooi naar … Amerika. Bouwe Huizinga bezoekt, als hij in Detroit 
woont, regelmatig een kerk en onderhoudt toch nauwe contacten met de 
nederzettingen in Michigan, waar volgelingen van de predikanten Scholte 
en Van Raalte wonen. Uiteindelijk verhuist hij naar de omgeving van 
Randolph en (Amerikaans) Friesland en trouwt daar met Anna Santfort 
wiens wortels in het Zuidhollandse liggen. Hun zoon William Huizenga 
trouwt met een dochter van Anne Pieters Tamminga die in 1908 de stap 
vanuit Ternaard naar Amerika heeft gezet. Het gezin van Willam Huizinga 
wordt lid van de Protestant Reformed Church en extreem religieus. De 
leden van deze kerk zijn – tot op de dag van vandaag – zeer conservatief, 
baseren hun geloof op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid en 
wijzen dansen, televisie, het bekijken van films en werken op zondag af! 
“Tot op den huidigen dag!” 
Bouwe (Benjamin) Huizinga heeft zijn familie nooit weer teruggezien en 
bleef alleen door de correspondentie met “tante Avelina” op de hoogte van 
het reilen en zeilen. Na haar dood, in 1940, wordt het contact verbroken tot 
2002 als nazaten uit Noord-Amerika op bezoek gaan in Argentinië.  
De Argentijnse Huizinga’s wonen eerst in de stad Bernasconi in de staat La 
Pampa. De dichtstbijzijnde haven is Bahia Blanca. Anne (Honorio) 
Huizinga, die twaalf jaar is als hij uit Friesland vertrekt, kan uiteindelijk 
een boerderij in Darregueirra kopen. Gosse Huizinga vestigt zich te Puan, 
Tiete Huizinga te Col. Pichi en Jan (Juan) te Bernasconi. De familie is 
stevig geïntegreerd in de Argentijnse samenleving en gehuwd met partners 
die wortels hebben in Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal en Rusland.  
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Ook deze familie is devoot godsdienstig, zij het dat ze gekozen hebben voor 
de Rooms Katholieke Kerk. 

 
Links op de foto staat Anne Huizinga. Qua kleding heeft hij zich goed 
aangepast aan de leefomstandigheden in Argentinië. In het midden van 
de foto zit zijn vrouw Ebeltje Kooistra die in Ee geboren is. Voorts staan 
op de foto hun kinderen en de identiteit van de man die bij de fiets staat is 
onbekend. 
 
De traditie om kinderen naar de grootouders te vernoemen, is zowel in 
Noord- als Zuid-Amerika blijven voortleven. Na de Tweede Wereldoorlog 
zijn de Noord-Amerikanen kritischer geworden op het gebruik van de 
naam Adolf. De Argentijnen zien hier geen probleem en er lopen dus nog 
wel enkele Adolfo’s rond.  
  
Genealogische gegevens van de hoofdpersonen. 
 
1. Adolf Jans Huizinga, geboren op 28 november 1839 te 
Westdongeradeel, zoon van 2. Jan Adolfs Huizinga en 3. Antje Epkes de 
Roos. Hij huwt op 14 mei 1864 te Westdongeradeel met Tietje Jans 
Stooker, geboren op 22 juni 1842 te Oostdongeradeel, dochter van Jan  
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Jans  Stooker en Grietje Jans van Aalzum.  
Kinderen van Adolf Jans Huizinga en Tietje Jans Stooker: 
1 Jan (Juan) Adolfs Huizinga, geboren op 30 januari 1865 te 
Ternaard. Hij sterft in 1928 ten gevolge van een trap van een paard. Zeer 
waarschijnlijk is hij getrouwd met de duitse Justina Krahn. 
ii Epke Adolfs Huizinga, geboren op 4 februari1866 te Ternaard. 
Overleden aan tuberculose omstreeks 1888 in Detroit. 
iii Bouwe (Benjamin) Adolfs Huizinga, geboren op 16 april 1868 
te Ternaard. Emigreert naar de Verenigde Staten en komt via Detroit en 
Chicago in Wisonsin terecht. Overleden in 1922. Trouwt met Anna 
Santefort, dochter van Cornelius en Sarah Santefort. Hun zoon William 
Huizenga trouwt met een dochter van Anne (Andrew) Pieters Tamminga en 
Elisabeth Jans de Haan die beiden afkomstig zijn van Ternaard. 
iv Gosse Adolfs Huizinga, geboren 18 augustus 1870 te Ternaard.  
v Grietje Adolfs Huizinga, geboren op 7 april 1873 te Ternaard. 
Zij huwt in Argentinië en wordt moeder van meerdere kinderen. Tijdens 
een brand in 1917 komt het hele gezin om het leven. 
vi Anne (Honorio) Adolfs Huizinga, geboren op 18 januari 1876 
te Foudgum; overleden in 1911 in Argentinië. Hij huwt met Ebeltje 
(Avelina) Kooistra, geboren op 16 juli1877 te Ee, dochter van Melis 
Gerrits Kooistra en Froukje Wybes Damstra. Avelina heeft, na de dood van 
Anne een relatie met een “local aboriginal man named Caliquio”. Bij gebrek 
aan een andere achternaam dragen deze dochters (Paula en Kika) de naam 
Kooistra. Zij wonen in Bahia Blanca. 
vii Tiete Adolfs Huizinga, geboren op 12 april 1879 te Foudgum.  
viii Trijntje Adolfs Huizinga, geboren 17 september 1881 Foudgum.  
ix Levenloze Huizinga, geboren op 11 december 1884 te 
Kloosterburen; overleden op 11 december 1884 te Kloosterburen.  
 
Generatie 2 
2. Jan Adolfs Huizinga, geboren op 11 augustus 1811 te Munnikezijl; 
gedoopt op 25 augustus 1811 te Munnikezijl; overleden op 31 augustus 1853 
te Westdongeradeel, zoon van 44. Adolf Jans Huizinga en 45. Antje Klazes 
Zijlstra.  Hij huwt op 25 januari 1836 te Westdongeradeel met 23. Antje 
Epkes de Roos, geboren op 6 november 1809 te Ternaard; gedoopt op 3 
december 1809 te Ternaard; overleden op 4 september 1877 te 
Westdongeradeel, dochter van 46. Epke Oenes de Roos en 47. Siebrigje 
Dirks. Jan Huizinga is gardenier. 
Kinderen van Jan Adolfs Huizinga en Antje Epkes de Roos: 
i Antje Jans Huizinga, geboren op 20 januari 1835 te Wierum; 
overleden op 3 januari 1896 te Westdongeradeel. Zij huwt op 21 mei 1857 
te Westdongeradeel met Jouke Symens Hoekstra, geboren op 17 juni  
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1828 te Dantumadeel; overleden op 15 juli 1913 te Westdongeradeel, zoon 
van Symen Joukes Hoekstra en Akke Siedses van der Wal.  
ii Adolf Jans Huizinga, geboren op 19 juli1838 te Wierum; 
overleden op 21 oktober 1838 te Westdongeradeel.  
iii Adolf Jans Huizinga, geboren op 28 november 1839 te Wierum. 
Hij huwt op 14 mei 1864 te Westdongeradeel met Tietje Jans Stooker, 
geboren op 22 juni 1842 te Oostdongeradeel; dochter van Jan Jans Stooker 
en Grietje Jans van Aalzum.  
iv Epke Jans Huizinga, geboren op 2 augustus 1847 te Wierum; 
overleden op 15 mei 1910. Hij huwt op 22 februari 1875 te Ternaard met 
Grietje Klazes Bakker, geboren op 20 januari 1855 te Hollum; 
overleden op 15 december 1923.  
v Sybrigje Jans Huizinga, geboren op 24 april 1850 te Ternaard; 
overleden op 8 maart 1910 te Westdongeradeel. Zij huwt op 10 juli 1869 te 
Westdongeradeel met Pieter Andries van der Ploeg, geboren op 24 
april 1850 te Ternaard, overleden op 14 april 1924 te Westdongeradeel; 
zoon van Andries Rinderts van der Ploeg en Baukje Pieters Koopmans. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRAAG 
Al geruime tijd ben ik bezig met een historisch onderzoek naar de 
geschiedenis van het Kerkkoor Aalsum/Wetsens (opgericht 22 januari 
1981). Voor mijn onderzoek maak ik onder andere gebruik van de berichten 
die in de diverse Kerkbladen (Tusken wâd en Djip en Geandewei) zijn 
verschenen. Ondanks dat ik al diverse archieven heb geraadpleegd, heb ik 
nog niet alle jaargangen van het toenmalige Kerkblad Tusken Wâd en Djip 
kunnen achterhalen. Dit Kerkblad werd verspreid binnen de Nederlands 
Hervormde Gemeenten in de gemeenten Dokkum en Oost/West 
Dongeradeel. Tusken Wâd en Djip was de voorganger van Geandewei. 
Graag zou ik in contact willen komen met iemand die in het bezit is van 
jaargangen Tusken Wâd en Djip 1980/1981. Ik hoop hierin te vinden 
wanneer het Kerkkoor Aalsum/Wetsens voor het eerst heeft meegewerkt 
aan de eredienst. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met 
vriendelijke groet, Dhr PJA Jaarsma, De Schans 60, 9101 HR DOKKUM. 
kerkkooraw@hotmail.com. 
 

 
21 

 
 



GROETEN UIT AMERIKA (deel 1) 
 

Kor Postma (k.postma@chello.nl) 
 
Naar het door SBS 6 uitgezonden programma groeten uit de Rimboe en 
groeten terug wordt goed gekeken en men krijgt hierbij een goede indruk 
van de diverse rituelen en gewoontes van andere volkeren en hun culturen. 
Velen van ons zouden niet graag aan dit programma willen meewerken, 
anderen misschien juist wel. 
Dit programma was eigenlijk de aanleiding om mij nogmaals te verdiepen 
in het leven van onze emigranten die uit de gemeente Dantumadeel zijn 
vertrokken. Hoe hebben zij deze ommezwaai in hun leven ervaren? Hebben 
zij geleerd van de primitieve omstandigheden waarin de Amerikanen of 
Indiaanse stammen leefden? 
Ruim 6 jaar geleden heb ik alle gezinnen/personen in kaart gebracht die de 
gemeente Dantumadeel hebben verlaten. Dat was destijds in het kader van 
Simmer 2000 in opdracht van het Rijksarchief in Leeuwarden. Overzichten 
hiervan liggen ter inzage op het Gemeentehuis te Damwoude. 
 
In 1847 vertrok de eerste groep emigranten onder leiding van o.a. Ds. 
Hendrik Pieter Scholte met Pieter Oebeles Viersen, Heerke Ypes Viersen, 
Tjebbe Meinderts Beintema, Dirk Gerkes Postma, Jacob Jans Slot en 
Wopke Hoekes de Haan met hun echtgenotes en kinderen. Zij vestigden 
zich voornamelijk in de staat Iowa en stichten de dorpen Pella, Orange 
City, Alton, Hospers, Maurice en Sioux Center. De grootste drijfveer om te 
emigreren was de ”Afscheiding” en de slechte economische omstandig-
heden (veepest en aardappelziekte) die op dat moment heerste in 
Friesland. 
 
In de komende delen van "Groeten uit Amerika" komen we op al deze 
families terug. Hoe is het deze families is Amerika vergaan? In dit eerste 
deel volgen we de familie Heerke Ypes Viersen. 
Heerke Ypes Viersen werd geboren op 10 April 1794 te Rinsumageest als 
zoon van Ype Jans Viersen en Sybrigje Harings Feenstra. Heerke Ypes 
Viersen trouwde op 29 juli 1815 in de gemeente Dantumadeel met Sibbeltje 
Pieters van der Wal. Zij was een dochter van Pieter Gosses van der Wal en 
Janke Rinses en werd geboren op 09 mei 1784 te Driesum. Het echtpaar 
werd gezegend met twee kinderen: Janke, geb. 13 april 1816 te Driesum en 
Pieter, geb. 19 maart 1819 ook te Driesum. 
Opmerkelijk hierbij is dat beide kinderen worden vernoemd naar de ouders 
van Sibbeltje en niet naar de ouders van Heerke. 
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In de diverse akten werden ook regelmatig de beroepen die men uitvoerde 
genoemd zoals ook in de akten van Heerke Ypes Viersen, waaruit blijkt dat 
hij zowel gardenier als koetsier was. Ook wordt chicoreidroger als beroep 
van Heerke later nog eens genoemd. Op 24 april 1821 overlijdt plotseling 
op de leeftijd van 36 jaar te Driesum Sibbeltje Pieters van der Wal. Alsof 
dat nog niet genoeg is, overlijdt vrij kort daarna op 09 juni 1821 ook de 
kleine Janke Heerkes Viersen op de leeftijd van 5 jaar eveneens te Driesum. 
Heerke Ypes Viersen trouwt voor de 2e keer met Hiltje Aukes Sipma op 12 
juli 1829 eveneens in de gemeente Dantumadeel. Hiltje Aukes Sipma was 
geboren op 07 oktober 1805 te Bornwird en een dochter van Auke Sipkes 
Sipma en Ytje Ritskes Reitsma. Heerke Ypes Viersen en Hiltje Aukes Sipma 
laten nog eens 6 kinderen na. 
Sybrigje Heerkes Viersen wordt geboren op 08 januari 1830, 
Auke Heerkes Viersen wordt geboren op 26 maart 1831, 
Ype Heerkes Viersen wordt geboren op 24 mei 1833, 
Oebele Heerkes Viersen wordt geboren op 10 juni 1835, 
Heerke Heerkes Viersen wordt geboren op 11 december 1838, 
Sipke Heerkes Viersen wordt geboren op 29 augustus 1842 allen te 
Driesum in de gemeente Dantumadeel.  
In hetzelfde jaar en dezelfde maand wanneer Sipke Heerkes Viersen als 
jongste zoon wordt geboren, trouwt de oudste zoon Pieter Heerkes Viersen 
van Heerke Ypes Viersen. 
Op 11 augustus 1842 trouwt Pieter Heerkes Viersen in de gemeente 
Dantumadeel met Ymkje Jacobs Meyer. Ymkje Jacobs Meyer was een 
dochter van Jacob Ymkes Meyer en Antje Meinderts Dantuma en geboren 
op 24 oktober 1820 te Driesum. Pieter Heerkes Viersen overlijdt op 8 april 
1886 te Driesum en zijn echtgenote Ymkje Jacobs Meyer overlijdt enkele 
dagen erna op 24 april 1886 eveneens te Driesum.  
 
In 1847 gaan ook Heerke Ypes Viersen en zijn vrouw Hiltje Aukes Sipma en 
de 6 kinderen op reis met dominee H. P. Scholte en maken de oversteek 
met de Pieter Floris over ’de grutte dobbe’ naar Amerika. Ook zij vestigen 
zich in het plaatsje Pella in de staat Iowa. 
Uit Amerikaanse bronnen vernamen we dat hij zich in Nederland bezig 
hield met allerlei handel en er profijt wist uit te slaan. Bovendien had hij 
een chicoreifabriek en was graanhandelaar. In Amerika verdiende hij zijn 
geld in de landbouwindustrie en had een grote boerderij alwaar ook het 
gezin Viersen woonde. 
Op 03 augustus 1861 overlijdt Heerke Ypes Viersen te Lake Prairie Twp en 
wordt begraven op de Viersens begraafplaats ten zuiden van zijn eigen 
boerderij nabij een heuvel. Het valt tot op de dag van vandaag niet mee om 
de graven alsnog te vinden. 
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Naast het graf van Heerke Ypes Viersen bevinden zich hier nog een aantal 
graven uit de Viersens familie. Hieronder zijn diverse kinderen waarvan er 
geen enkel kind de leeftijd van 5 jaar had bereikt. Pieter, Mary en Christina, 
drie kinderen van Auke Heerkes Viersen en Freddie en Mary, twee 
kinderen van Oebele Heerkes Viersen liggen ook op deze begraafplaats 
begraven.  
Het gerucht gaat dat de resten van het lichaam van Heerke Ypes Viersen 
zijn verplaatst van de Viersens begraafplaats naar de Oakwood begraaf-
plaats. Heerke´s naam staat op een grote zwarte steen op deze 
begraafplaats. 
Hiltje Aukes Sipma overlijdt op 19 februari 1898 te Pella, Marion County in 
de staat Iowa.  
 
Hoe is het de 6 kinderen uit dit huwelijk vergaan? 
We beginnen met Sybrigje Heerkes Viersen, de oudste en misschien wel de 
meest bekende. Ze is nooit getrouwd, hoewel er een gerucht gaat dat ze 
verloofd was, maar dat haar verloofde een reis moest maken en daarvan 
nooit is teruggekomen. De oude vrijster besteedde haar geld aan het 
oprichten van een bibliotheek in Pella en met behulp van Andrew Carnegie 

is dit haar ook gelukt. Haar gierigheid en 
zuinigheid is in vele verhalen beschreven.  
Een van de meest amusante is het verhaal 
hoe Siebertje (Sybrigje werd later zo 
genoemd) rekeningen incasseerde waarvan 
de betaaldatum al lang overschreden was. 
Een kleermaker, een van de vele 
schuldenaren van Siebertje, was van 
mening, dat sinds Siebertje zoveel geld had, 
hij zijn rekening niet aan Siebertje hoefde te 
betalen. Siebertje daarentegen maakte een 
lijst van al haar debiteuren en liet hen weten 
dat ze persoonlijk langs zou komen en net 
zo lang bij hen in de kost zou komen wonen 
totdat de volledige rekening was betaald. 
Niemand stond hierop te wachten en het 
duurde niet lang of alle openstaande 
rekeningen aan Siebertje waren betaald. 
De foto toont een harde en ongenaakbare 

Siebertje maar ondanks haar excentriciteit schuilt er achter haar een 
bedaarde en degelijke zakenvrouw met een ontzettend groot gevoel voor 
humor. Op 18 augustus 1910 overlijdt Sybrigje Heerkes Viersen te Pella. Ze 
ligt op de Oakwood begraafplaats begraven. 
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Ook een van de meest vooraanstaande 
burgers van Marion County was Auke 
Heerkes Viersen. Hij had een handels-
onderneming van ruim 20 jaar. In 1858 werd 
hij verkozen tot hoofd van de Financiële 
Afdeling van Pella gedurende de tijd dat Isaac 
Overkamp burgemeester van Pella was. Van 
1861 tot 1862 was hij griffier en rechter van 
de gehele gemeenschap waarin Pella was 
gevestigd. Hij was gemeentesecretaris en 
maakte deel uit van de gemeenteraad. In 
1872 werd hij directeur van het plaatselijke 
Postkantoor en was hij een prominent en 
gewaardeerd lid van de Eerste Doopsgezinde 
Gemeente in Pella. Bovendien had hij een 
grote interesse in religie en het onderwijs 
binnen de gehele gemeenschap. Er zijn maar 
weinig die zo gerespecteerd en geliefd waren 

als Auke Heerkes Viersen volgens Amerikaanse bronnen. Er wordt maar 
van weinigen gezegd dat ze geen vijanden hadden, maar als er een is die 
deze titel verdient dan is dat wel Auke Heerkes Viersen. Hij trouwde op 04 
maart 1853 in Lake Prairie Twp Marion Co. met Hendrika (Henrietta) 
Flootman Roelofsz, geboren 25 juni 1834 Rinsumageest, dochter van Dr. 
Joost Roelofsz en Mietje (Maria) Lindeloof. Het gezin van Joost Roelofsz 
vertrok met 4 kinderen in 1847 op de Nagasaki naar Amerika omdat de 
Nederlandse regering hen verboden had te emigreren naar Java.  

 
 
 

Het echtpaar 
Auke Heerkes 

Viersen en 
Hendrika 
Flootman 

Roelofsz wordt 
gezegend met 17 

kinderen waarvan 
er 3 op jonge 

leeftijd overleden.  
 

Achterste rij: Johanna Viersen, Mary Viersen, Lydia Viersen 
Voorste rij: Lillian Viersen, moeder Hendrika Viersen en Henriette Viersen. 
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De andere 14 kinderen zijn: Joost, Lillie, Mary, Auke, Henrietta Flootman, 
Christina Lulu, Lydia Drusilla, Johanna Josephine, Benjamin, Ype, Leo 
Andrew, Bertha Evaline, Leonal en Paul Aukes Viersen, allen geboren te 
Pella of Prairie Lake Twp Marion County in Iowa. 
Het gezin Viersen woonde in een door Dr. Roelofsz gebouwd huis in North 
Main. Dochter Lillie was lange tijd lerares op de plaatselijke school. In het 
Historisch Museum te Pella staat nog een replica van deze woning.  
Auke Heerkes Viersen overleed op 23 juli 1888 te Pella en zijn vrouw 
Hendrika Flootman Roelofsz overleed op 06 september 1905 eveneens te 
Pella. Ze liggen op de Oakwood begraafplaats begraven. 

Over zoon Ype Heerkes Viersen is weinig 
bekend. Hij blijft ongehuwd en overlijdt op 29 
juni 1911 te Pella.  
Zoon Oebele Heerkes Viersen had samen met 
zijn broer Sipke Heerkes Viersen een 
handelsmaatschappij voor vele jaren. Op 26 
december 1860 gaf Oebele Heerkes Viersen het 
ja-woord aan Emma Catherine Louise Renaud, 
geboren op 7 mei 1839 in de omgeving van 
Audincourt nabij Montebeliard in Frankrijk, 
dochter van Frederic Constant Renaud en 
Louise Dorrian. Het huwelijk werd gezegend  

 
 
 
 
 
 

met vier kinderen. 
Lottie Viersen, Harry 
Viersen, Mary Viersen 
en Freddie Viersen. 
Deze laatste twee 
kinderen overlijden 
reeds op jonge leeftijd. 
Hij woonde op de oude 
stede anderhalve kilo-
meter ten noordwesten 
van de stad, beter 
bekend als de Heerke 
Ypes Boerderij,   
       Viersen Home 
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gedurende zijn hele leven. Het overlijden van zijn twee kinderen heeft hem 
enorm aangegrepen en heeft een zware last op zijn schouders gelegd die hij 
zijn hele leven heeft gedragen. Ook na het overlijden van zijn vrouw Emma 
Renaud op 13 april 1907 aan de Pest blijft hij te Pella wonen in zijn oude 
vertrouwde omgeving en wordt hij prima verzorgd door zijn zoon Harry 
Viersen en diens vrouw Dora Lautenbach. Oebele Heerkes Viersen overlijdt 
op 17 juli 1926 op 91 jarige leeftijd te Pella en wordt bij zijn vrouw begraven 
op de begraafplaats Oakwood. 
Over Heerke Heerkes Viersen is alleen het volgende bekend. Hij blijft 
evenals zijn broer Ype Heerkes Viersen ongehuwd. Hij promoveerde aan de 
Medische Universiteit van Iowa (1872) en runde een succesvolle huis-
artsenpraktijk gedurende 40 jaar. Op 27 juli 1912 overleed hij te Pella en 
werd begraven op de begraafplaats Oakland Cemetery, Marion Co. in Iowa. 
Als laatste zoon noemen we Sipke Heerkes Viersen. Hij runde samen met 
zijn broer Oebele Heerkes Viersen een handelsmaatschappij voor vele 
jaren. In 1872 werd ook hij gekozen tot griffier en rechter in Marion Co. 
Iowa die ook zijn broer Auke Heerkes Viersen had bekleed. Bovendien had 
Sipke Heerkes Viersen een grote belangstelling voor educatieve zaken en 
was voorzitter van het schoolbestuur. Hij trouwde op 6 november 1872 met 
Jessie Fisher, geboren rond 1853 in Canada, dochter van John Fisher 
(afkomstig uit Ierland) en Jessie Fisher (afkomstig uit Engeland). Het gezin 
krijgt drie kinderen: Jessie L. Viersen, Sipke Heerkes Viersen en John 
Harry Viersen. John Harry werd slechts 1 jaar oud. 
Het bevolkingsregister van Pella in 1900 vermeld dat Sipke Heerkes 
Viersen en Jessie Fisher zijn gescheiden. Sipke Heerkes Viersen overlijdt 
op 05 juli 1925 te Pella en wordt begraven op de Oakwood begraafplaats. 
Waar en wanneer Jessie Fisher is overleden, is (mij) niet bekend.  
Er is ons verteld, alhoewel het niet is bewezen, maar volledig geaccepteerd 
in Nederland, dat de Friese Viersens afstammen van de adel. Hun 
genealogie staat zeer goed bekend en is gedocumenteerd aan het geslacht 
van Charlemagne, King of the Franks (768-814) van het Westerse 
Romeinse Rijk (800-814). De plaats waar de Viersens oorspronkelijk 
vandaan komen ligt in West Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens. 
 
Heeft u naar aanleiding van dit verhaal aanvullingen of verbeteringen dan 
hoor ik dat graag. Kor Postma, van Aernsmastraat 14, 9104 HG Damwoude, 
tel: 0511-422640 
 
Mede dank zij de medewerking van onderstaande personen is dit artikel tot 
stand gekomen. Lydia Vierson (USA), Oeble Viersen (NED), Deloris 
Carmicheal (USA), Karen Hanley (USA), Greta Thompson (USA), Christian 
Renaud (USA), JoAnn Sutton (USA), Murt Kooi (USA) 
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OUDST GEVONDEN VOOROUDER IN 
MANNELIJKE LIJN VAN:  
 
Hanneke de Vries (j.c.l.de.vries@planet.nl) 
 
Mijn voorvader Jetse Doedes en zijn onbekende vader Doede 
Telkens als je denkt dat je vastloopt komen er toevalsvondsten en ben je 
plots weer iets verder, maar ik vrees nu mijn oudst bekende voorvader 
gevonden te hebben.  
De naam de Vries is de meest voorkomende naam in ons land, toch ben ik 
inmiddels een heel eind, dankzij het feit dat: 
1: sommige namen telkens terugkeren - Doede en Jetse -,  
2: de onbekende moeders vaak een generatie later werden vernoemd,  
3: de De Vriezen generaties lang in Dokkum woonden en  
4: dat na het overlijden van mijn grootouders er een doos met familie-
spullen tevoorschijn kwam met o.a. een paar brieven en testamenten die 
mij een heel eind door de 18de eeuw hebben geholpen. De 19de en 20ste eeuw 
zijn eenvoudiger, over die periode heb ik ook niet veel vragen meer. Maar 
hoe verder weg in tijd hoe ingewikkelder de reconstructie van de familie. 
Mijn oudst bekende voorvader heb ik dankzij een rouwbrief gevonden. 
Deze brief is gericht aan de “Wel Edele Achtbare Heer Den Heer D. de 
Vries, Raad in de Vroedschap en Oud Burgemeester der Stad Dockum && 
te Dockum”.  
De aanhef luidt “Waarde Broeder en Zuster” en is ondertekend door U. 
Colerus, Dockum den 9 Januarij 1791. In de brief wordt de ontvanger op de 
hoogte gesteld van het overlijden van “mijnen zeer geliefden jongsten zoon 
Jetso Colerus, in den ouderdom van 21 Jaaren, 2 Maanden en eenige 
Dagen, na eene onpasselijkheid van twee dagen”.  
Enig zoekwerk maakte de relatie tussen ontvanger en schrijver duidelijk: 
Ulbe Colerus was gehuwd met Trijntje Jetses de Vries,  de zuster van Doede 
(Jetses) de Vries. Deze twee brachten mij bij hun ouders en zo heb ik tot nu 
toe de volgende familieleden uit de 18de eeuw teruggevonden: 
+ Jetse Doedes de Vries, geboren te Dokkum op 5 juni 1713, op 3 februari 
1737 huwde hij Sara Potter (5 april 1711-23 juni 1798). Zijn overlijdens-
datum heb ik nog niet gevonden, maar die ligt ergens tussen 1739 en 1749, 
te weten tussen het geboortejaar van zijn zoon Doede en de quotisatie van 
1749. Toen woonde zijn weduwe met twee kinderen, dochter Trijntje en 
zoon Doede aan de Klein Breedstraatster espel, zij was destillateurse.  
+ De kinderen van Jetse en Sara: 
1. Trijntje geboren in Dokkum op 3 november 1737 – haar overlijdens-
datum heb ik nog niet gevonden. Gehuwd op op 3 februari 1760 met Ulbe  
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Colerus (6 juni 1729 - 25 maart 1799). Zij kregen drie kinderen, twee 
dochters en een zoon: 

Tijtje Colerus (Dokkum 25 augustus 1762 - 26 februari 1855 te Dokkum), 
Jetse Colerus 1 november 1769 - 9 januari 1791 
Sara Colerus Dokkum 26 april 1776 – verder geen gegevens gevonden. 

 
2. Doede, geboren in Dokkum op 6 oktober 1739, overleden op 13 februari 
1810. Hij is op 2 mei 1762 in het huwelijk getreden met Ymkjen Beintema, 
(5 september 1741-9 november 1800). 
Zij hadden twee zoons: 

Jetze, geboren 6 november 1765, overleden op 5 juli 1849 
Jan, geboren 9 november 1768, overleden op 10 februari 1801 

Maar eenmaal zover gekomen, wil ik nog meer proberen uit te zoeken. 
*Wie is de vader van Jetse Doedes?  
Was dat de Doede Jetses die ik heb gevonden in de database van het 
Tresoar? (Doede Jetses gehuwd op 6 december 1705 met Trijntje Cornelis 
uit Onder den Dam.  
*Is deze Trijntje Cornelis dan degene die geboren is in 1693, dan is ze wel 
erg jong getrouwd, of was het Trijntje Cornelis die op 14 mei 1671 is 
geboren, deze laatste zou dan toch wel aardig op leeftijd zijn geweest bij de 
geboorte van Jetse Doedes in 1713). 
*Als ik dit de juiste Doede Jetses is, dan was hij afkomstig uit Wartena en 
grootschipper volgens de gegevens bij zijn huwelijk. Maar of dit degene is 
die ik zoek? Ik weet het niet.  
Misschien dat ik nog iets kan vinden bij een handschrift: Geslagt register: 
aan mijn moeders kant, van Tittje Colerus 1709-1848, hierin komen de 
familie Colerus, Hoornstra en Potter aan bod (aanwezig in het Tresoar). Ik 
blijf zoeken, maar misschien heeft u aanvullingen? 
 

TREFWOORDENLIJST GENEALOGIE 
De 4e editie van de *Trefwoordenlijst Genealogie (2008)* is gereed. De 
Trefwoordenlijst bevat 20.000 trefwoorden en begrippen, voorkomend in 
de D. T. B. boeken, Gerechts-, Notarieel- en Gemeentenakten en andere 
Genealogie en Heemkundebronnen. De trefwoordenlijst is ter inzage en 
*gratis* te downloaden op mijn website http://www.dumont-andre.nl. 
Door de grote omvang is het niet meer mogelijk de trefwoordenlijst in 
boekvorm te bestellen. Wel is er de mogelijkheid om de Trefwoordenlijst, 
in PDF-formaat als ook in WORD, te bestellen op CD-rom. 
PS. In de 5e editie zal de nadruk liggen op oude Friese woorden en hun 
betekenis. Heeft u woorden voor mij svp stuur ze door naar info@dumont-
andre.nl. De gebruikers van mijn trefwoordenlijst zullen u dankbaar zijn. 
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BIOGRAFIE VAN DE HONGAAR IMRE DELI 
 

Kor Postma (k.postma@chello.nl) 
 
Imre Deli wordt geboren op 07 december 1911 in Nagylaz te Hongarije. Hij 
was een zoon van Imre Deli en Juliana Kiss. Het gezin van Imre Deli en 
Juliana Kiss bestond uit vader, moeder en vijf kinderen. (vier zonen en een 
dochter, zie foto) 
 
De oudste zoon heette Gabor, dan kwam zoon Ferco, dan kwam Imre, 
vervolgens dochter Sarika en de jongste telg was Balint. Het echtpaar 
verhuisde van Nagylaz naar Budapest toen Imre pas 1 jaar oud was. Daar 
groeide hij op en ging hij naar school. 
Imre kwam in 1923 voor de eerste keer op 11-jarige leeftijd met een 
kindertransport naar Nederland. Hij kwam met meerdere Hongaarse 
kinderen in Friesland terecht. De foto op de volgende bladzij toont Imre als 
hij 13 is, de gaatjes die in deze foto zijn gemaakt waren nodig om er een 
koordje doorheen te halen. De jonge kinderen droegen deze foto bij 
aankomst in Nederland om hun nek. 
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Imre kwam terecht in Rinsumageest en werd liefdevol opgenomen in het 
gezin van Marcus Ubels en Lize Rinsma. (zie foto) Na een jaar gingen de 
meeste kinderen weer terug naar Hongarije, ook Imre ging terug. Zijn 
ouders waren blij dat hij er weer was. 
Maar al vrij snel kon hij weer mee met een kindertransport naar 
Nederland. Dit was in eerste instantie niet de bedoeling en volgens zijn 
vader was Imre inmiddels ook al te oud om mee te gaan maar door een 
familielid is hij waarschijnlijk wederom op een lijst komen te staan. Als 13 
jarige kwam hij dus weer in Rinsumageest terecht. Zijn pleegouders wisten 
hier niets van en het was voor hen een grote verrassing dat hij er weer was. 
Imre genoot van het leven bij de familie Ubels en hij hielp zijn pleegvader 
in de kruidenierswinkel. De kruidenierswinkel stond aan de Smidswei. Hij 
bracht de boodschappen rond in de omgeving op een transportfiets. Ook 
werd hij lid van de Gereformeerde Knapen-vereniging te Rinsumageest. 
Tijdens de periode waarop Imre in Rinsumageest woonde kwamen de 
Hongaarse kinderen uit de regio diverse keren bij elkaar en kregen ze 
onderwijs in het Hongaars. (zie foto op andere bladzij) 
In de jaren die volgden kwam Imre veel bij de families Algra en Frenkel. 
Er werd veel met elkaar gemusiceerd. Imre was een veelzijdig vioolspeler. 
De viool had Imre meegenomen uit zijn geboorteland Hongarije. Over 
teruggaan wordt niet gesproken want in 1934 ontmoet hij Jo Pranger uit 
Dokkum. Jo, officiële naam Dieuwke, was geboren te Dokkum op 27 
augustus 1912 en een dochter van Jacob Pranger en Jitske Raap. Jo hielp 
net als Imre veel in de winkel van haar ouders. 
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Op 15 maart 1938 wordt Imre uitgeschreven bij de Gemeente Dantumadeel 
en vertrekt hij naar Hallum in de gemeente Ferwerderadeel. Hij was werk- 
Hongaarse klas in Rinsumageest 
 
zaam als reiziger voor de firma D. Boersma en Zn. Imre wordt ook liefelijk 
opgenomen in de familie Pranger en zij gaan veel voor hem betekenen. Het 
heeft tot gevolg dat Imre en Jo elkaar het ja-woord gaan geven op 25 juli 
1940 in Dokkum. 
Na hun huwelijk gaan ze eerste een poosje wonen in Marrum, maar na een 
half jaar verhuizen ze daarna opnieuw naar Hallum. In de oorlogsjaren die 
volgen worden er drie zoons geboren. Ferrie, Jaap en Marc. 
Imre onderhoudt het contact met zijn familie uitsluitend door middel van 
brieven. Zijn oudste broer Gabor overleed in de tweede wereldoorlog. Net 
na de tweede wereldoorlog ontmoet hij zijn oudere broer Ferco weer. Die 
kwam onverwacht naar Hallum om zijn broer en schoonzus te ontmoeten. 
Dit was een bijzondere ervaring voor het gezin, omdat er slechts schriftelijk 
contact gedurende vele jaren was geweest. Na ruim twintig jaar moet dit 
een bijzonder weerzien zijn geweest. 
In de jaren die volgen worden er in het gezin van Imre Deli nog eens drie 
kinderen geboren. Gabor, Johan en dochter Julia zien het levenslicht. Na 
de Hongaarse opstand in 1956 vangt Nederland wederom veel Hongaarse 
vluchtelingen op.  
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Imre is voor vele vluchtelingen een belangrijke vraagbaak mede doordat hij 
de Hongaarse taal nog goed spreekt, leest en schrijft. Hij probeert veel 
landgenoten aan de benodigde papieren te helpen en is voor velen een tolk. 
De volgende personen kwamen in Dantumadeel terecht: 
Ilona Düzs uit Hongarije 12 mei 1941 
Barnabas van Szendröi Geöcze uit Hongarije 22 april 1949 
Gabor van Szendröi Geöcze uit Hongarije 22 april 1949 
Mariska Kóck uit Hongarije 11 februari 1958 
Maria Koók uit Hongarije 11 februari 1958 
Berta Hajnal uit Hongarije 14 maart 1959 
Bélá Lantos uit Hongarije 14 maart 1959 
Hij zal ongetwijfeld enkele van bovenstaande namen hebben gekend en 
hebben ontmoet omdat je je nooit voor je roots verbergt of schaamt. In 
1964 komt zijn zus Sarika, met twee dochters, en zijn jongste broer Balint 
naar Friesland. Voor het eerst na al die jaren ziet hij deze zus en broer 
terug. Ook zijn biologische ouders waren inmiddels overleden, vader Imre 
in 1943 en moeder Juliana in 1956. Ook dit weerzien met zijn eigen familie 
moet ingrijpend zijn geweest. 
Na ongeveer dertig jaar in Hallum te hebben gewoond, verhuist het gezin 
Deli met de beide jongste kinderen Johan en Julia naar Akkrum. Imre is 
vertegenwoordiger bij de firma Pranger uit Dokkum en Akkrum ligt wat 
gunstiger voor wat betreft zijn woon-werkverkeer. Ook hier wonen ze met 
veel plezier. 
Gezin van Imre Deli en Jo Pranger 
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De jaren die Imre van zijn pensioen kan genieten, benut hij veel door op de 
kleinkinderen te passen. Ook worden er regelmatig uitstapjes gemaakt naar 
Texel. 
Op 68 jarige leeftijd gaat Imre met zijn vrouw Jo voor de eerste keer terug 
naar zijn geboorteland Hongarije. Dit wordt een mooie maar ook een zeer 
emotionele ervaring. Hij heeft zijn ouders nooit weer gezien nadat hij voor 
de tweede keer op 13-jarige leeftijd Hongarije verliet. 
Een jaar later bezoeken ze wederom Hongarije met dochter Julia. Weer een 
jaar later wordt er opnieuw een reis gepland naar Hongarije. Dit keer gaat 
Imre zonder vrouw maar met zijn twee zonen Gabor en Jaap. De bedoeling 
is deze reis enkele familieleden op te sporen wat gelukkig lukt. Er wordt 
een dochter van zijn oudste broer Gabor gevonden en Imre voelt zich 
wederom gelukkig dat hij weer familie in zijn armen kan sluiten. Imre en 
zijn vrouw Jo gaan in juni 1985 een weekend naar familie in Dokkum. ´s 
Avonds wordt Imre niet lekker en wordt met spoed opgenomen in het 
ziekenhuis de Sionsberg te Dokkum. Hier overlijdt hij op 30 juni 1985 op 
73 jarige leeftijd. (zie foto) 
Daarmee kwam er een einde aan het leven van een humorvolle doch 
rechtvaardige man. Lief en streng voor zijn kinderen en kleinkinderen. Hij 
wordt begraven op de begraafplaats te Haskerdijken, gemeente 
Skarsterlân. Imre en Jo waren wijs met elkaar en met de 6 kinderen. 
Op 15 mei 1998 overlijdt zoon Gabor Balint, vernoemd naar de broers van 
Imre, en wordt eveneens begraven te Haskerdijken. Jo heeft veel voor de 
Hongaarse familieleden betekent en men kon altijd een beroep op haar 
doen. Jo heeft tot haar 80ste jaar zelfstandig gewoond in Akkrum. Daarna 
verhuisde ze naar Heremastate in Heerenveen. In juli 2006 werd ze 
opgenomen in Nieuw Mellens te Leeuwarden omdat haar gezondheid 
achteruit ging. Op 25 november 2006 overleed ze op 94 jarige leeftijd 
eveneens te Leeuwarden. Na een dienst van Woord en Gebed in Akkrum 
wordt Jo eveneeens begraven op de begraafplaats te Haskerdijken bij haar 
man Imre. Boven de rouwkaart stonden deze woorden: 
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Sa as in Heit, dy´t syn bern omearmt, 
ja, sa omearmje Jo ek my, 
Jo binne in Heit, dy´t treast jout 
En beskermet en ik kom ta rêst by Jo. 
Ook al zijn Imre en Jo niet meer onder ons, de banden met Hongarije 
zullen altijd blijven bestaan zowel bij de kinderen als bij de kleinkinderen. 
 
Ik hoop dat dit stukje geschiedenis van een Hongaar, die als kind naar 
Nederland kwam om aan te sterken na de 1e wereldoorlog, mag meehelpen 
in het voortleven van deze belangrijke hulpdienst die Nederland aan hen 
heeft getoond.  
Mede dankzij de medewerking van Julia Hettinga – Deli (dochter van Imre 
Deli en Dieuwke Pranger) is dit artikel tot stand gekomen. Hiervoor mijn 
oprechte dank. Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of 
aanvullingen hebben dan hoor ik dat graag.  
Kor Postma, van Aernsmastraat 14, 9104 HG Damwoude, tel: 0511–422640 
 
 
 
Een foto uit omstreeks 1905 van het sluizencomplex bij Dokkumer Nieuwe 
Zijlen. Deze foto hoort bij het artikel op bladzijde 56 over de tekenaar en 
ontwerper van deze sluis: Hermannus Mellema. 
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OORLOGSPLEEGKINDEREN 
 

Reacties naar: g.leistra@chello.nl 
 
De heer Geert Leistra uit Hardegarijp is in het bezit van een foto van het 
gezin van zijn grootvader Roelf Meijer van net na de Eerste Wereldoorlog. 
Nou is dat op zich niet zo bijzonder maar op deze foto staan ook drie 
Belgische vluchtelingen die in het gezin waren opgenomen. 
Achter: Truida 
Midden: Johanna, Klaaske Meijer-Hazenberg, zoon Geert, Roelf Meijer, 
Rika. Op schoot: zoon Piet. 
 
Grootvader Roelf heeft achter op de kaart nog iets geschreven over de drie 
Belgische kinderen: 
 
"Rika hier naast mij, wat een goed meisje, ik heb haar bij andere menschen 
weg gehaald om dat die haar niet wilden hebben. Zij hadden (een) jongen 
besteld maar een meisje zoo als ge ziet (gekregen) ziet zo niet recht, (…) 
heeft zij het haar af, zij wou gaarne bij ons blijven, wand bij ons kreeg zij 
zat eten en bij haar thuis had 't er wel aan. Zij was er ziek van dat zij weer 
weg moest, maar zij was gezond. 
Truida de (modernste?) was geheel ander(s) wat ook wel aan haar is te 
zien. Zij wou gaarne nog wat langer blijven en met een (bonnetje?) van de  
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dokter bleef zij nog 4 weken langer, dus 10. In die 10 week is zij 10 pond 
zwaarder geworden. Zij trok ons meer dan alle anderen te samen. 
Johanna, het meisje aan de voorkant van dit schrift wou liefst baas wezen. 
Haar hoofd was haast niet te buigen. Zij was blij dat ze weer weg ging. 
Zoo Geert hier op staat was hij twee jaar en Piet was 11 maand." 
 
Het gezin Meijer woonde in Dokkum in de Bonifaciusbuurt (E 61) in ieder 
geval tot in 1928. De heer Leistra vraagt verdere informatie over dit gezin 
en in het bijzonder over de pleegkinderen. Kent iemand dit gezin? 
Reacties naar: G. Leistra, A. Fokkerstraat 41, 9254 CH Hardegarijp. 
 
 
 

DE EENDENKOOI BIJ DE HEL TE HALLUM 
 
Een boekbespreking. 
In 1998 vond eendenkooi-onderzoeker Gerard Mast in een kaartenbak op 
het Ryksargyf een tweetal vermeldingen van een eendenkooi onder Hallum. 
De oudste akte was uit 1601 en betrof een overeenkomst tussen Schelte van 
Aebinga en Doede Michelzoon over de aanleg "op Hallumer meeden in een 
stuck genaemt die seven bij de hell (…van) een voegelkoij". De tweede akte, 
uit 1641, was een huurcontract tussen de weduwe van Schelte vanb Aebinga 
en Pieter Dukes te Hallum. Deze beide akten, de aanleg en de huur, zijn de 
kapstok waaraan Gerard Mast het hele boek ophangt. 
Uitvoerig gaat hij in op plaatsbepaling, namen die in genoemde akten 
voorkomen en personen die daarbij een rol spelen. Van de schrijver is 
bekend dat hij nauwgezet te werk gaat, andere boeken over eendenkooien 
te Ternaard en Hallum, op Schiermonnikoog en in de Westpolder in 
Groningen en vele artikelen in Fryslân en De Sneuper mogen daarvan 
getuigen. 
Ook in dit boek gaat Mast verder op deze ingeslagen weg. Families die 
eigenaar of gebruiker van de kooi zijn geweest, passeren de revue waarbij 
familierelaties en ook andere kooien waarop deze families als koooikers 
gewerkt hebben, niet worden vergeten. Zelfs worden de acht kooien die ooit 
op de Hallumer Mieden aanwezig waren één voor één besproken vanwege 
de plaatsbepaling. De geschiedenis van de eendenkooi wordt gevolgd tot 
aan 2007 als Homme Tjeerdsma de nieuwe eigenaar wordt. 
Vele (kadastrale) kaarten en foto's (uit particulier bezit) verluchtigen het 
224 pagina's dikke boek, dat afgesloten wordt met een drietal bijlagen, 
waaronder "Het kasboek van de kooipolder". Een index met namen maakt 
raadplegen gemakkelijk. Een aanrader voor liefhebbers. 
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BEMINDE  ZOON! 
 
Een brief uit 1831 in de collectie van museum het Admiraliteitshuis. 
 

G.I.W. Dragt (info@museumdokkum.nl) 
 
In de collectie van ons museum bevindt zich een brief van 29 oktober 1831 
die geschreven is door de Dokkumer Gosse (Gozewinus) Heeringa aan zijn 
zoon Willem die op dat moment te Maastricht gelegerd was en daar in 
totaal ruim drie jaren zou verblijven(1). De brief is zeer vol beschreven (2) 
en heeft hier en daar gaten, maar is desondanks toch zeer de moeite waard 
om te lezen, vooral omdat er naast het dagelijkse leven van Heeringa door 
hem ook commentaar geleverd wordt op de roerige tijden waarin 
Nederland zich toen bevond. Het was de tijd van de oorlog tegen België en 
ook verschillende Dokkumers werden in dienst opgeroepen.  
In 1830 had België zichzelf al afgescheiden van Nederland, maar koning 
Willem I gaf het zo maar niet op en heeft nog een aantal jaren verzet 
geboden, totdat hij door Engeland en Frankrijk gedwongen werd af te zien 
van het gebied dat het huidige België omvat. De brief is in het Nederlands 
geschreven, wat in die tijd niet meer dan normaal was, al is duidelijk te 
merken dat Heeringa waarschijnlijk Fries c.q. Dokkums sprak(3). Zo 
schrijft hij ergens dat iemand zijn ‘nocht’ er van heeft; herst (Fries hjerst) 
in plaats van herfst en nog zo enkele woorden. Gozewinus werd geboren in 
1785 te Oosternijkerk, overleed in 1832 te Dokkum en was toen hij deze 
brief schreef van beroep herbergier(4). Bij zijn overlijden wordt hij 
daarnaast ‘schatter van het slachtvee’ genoemd, een gegeven dat ook in de 
brief ter sprake komt. Hij en zijn vrouw Grietje, dochter van Ids Idsardi uit 
Wierum, hadden naast Willem nog twee zoons Jacob (in 1831 27 jaar oud 
en ook onder de wapenen geroepen) en Timotheus (16) en twee dochters, 
Dieuwke (20) en Geertje (15). Willem was de tweede zoon (geboren 1808 
en 22 toen hij in dienst moest) en heeft mogelijk het beroep van zoutzieder 
beoefend, net als zijn vader deed voor deze herbergier werd.  
Opvallend in de brief zijn ook de vele verwijzingen naar familie en 
bekenden en de liefdevolle manier waarop vader Gozewinus zich tot zijn 
zoon richt. Hij steekt zijn zoon echt een hart onder de riem daar in het 
verre Maastricht en laat blijken dat hij meer dan welkom is om weer thuis 
te komen(5). 
Zoals toen gebruikelijk was, is de brief zodanig gevouwen, dat hij tevens 
dienst kon doen als envelop. Er zit geen postzegel op, want die werd in 
Nederland pas vanaf 1852 ingevoerd, maar wel twee stempels in rode inkt; 
het ene met de tekst ‘Dokkum 29 oct.’, het andere met de tekst ‘Dokkum  
 
 

38 
 
 



franco’. Voorheen was het gebruikelijk dat de ontvanger betaalde voor het 
poststuk, al naar gelang van gewicht en afstand; met de invoering van de 
postzegel betaalde de afzender. 
Waar in de onderstaande transcriptie van de brief puntjes staan is de tekst 
onleesbaar geworden. Tussen haakjes zijn aanvullingen gezet die het lezen 
iets makkelijker maken. 
 
Aan Willem G.Heeringa 
 
Flankeur onder den Agtsten, afdeling Derde Compagnie, in Guarnisoen te 
Maastricht of Elders      Franco 
 
Willem G. Heeringa            Dokkum den 29 October 1831. 
 
Beminde Zoon! 
 
Uw laatste brief waar naar wij verlangden is echter op zijn tijd bij ons met 
blijdschap ontvangen; ik heb uw broer Jacob op uw verzoek van uw hem 
van uwentwegen vriendelijk gegroet. Hij vraagt en schrijft ook telkens in 
zijn brieven na(ar) uw. Hij ligt te Schijndel, is daar alleen in een kwartier 
bij een oud gepensioneerd Officier die zeer spaarsaam hem de levens-
middelen hem verschaft, zelfs zo uw broeder schrijft het gewenste en 
verlangde nodige terughoud zo dat men Eetenshalven niet bevreest hoeft te 
zijn dat hij daardoor de Galkoorts zal krijgen. Hij verlangde na(ar) vreede 
of oorlog want so stil sitten was schaadelijk en vervelend. Hij wenste ons 
geduld, hoewel hij betuigde het zijne wel eens te soek was. Hij is ook daar 
tans weer schrijver bij den Heer de Keth. De laatste uitgetrokkenen 
schutters van hier en gedeeltelijk van Elders zijn daar na(ar) toe 
getransport(eerd). Dit heeft de Heer Talsma als officier meede gedaan. Uw 
broer schrijft in zijn brief in dato den 17dezer dat het Transport is zeer wel 
overgekomen en met hurah ! binnen Schijndel gemarseerd. 
Wij hebben ons op uw gereedschap geïnformeerd, uw broeder Timotheus is 
er zelfs na(ar) toe geweest, heeft het bezigtigt, het nodige wat afgeborsteld 
en voor het overige alles wel bevonden; Van den Boom werkt nog bij 
Gatzonidus. 
Ons varken wilde, hoewel gezond zijnde, niet meer genoeg eeten, hij hadde 
zwarte kleine tanden in den bek, of dit juist de oorzaak was weet ik niet. 
Wij hebben hem geslagt, was niet zwaar, maar was toch een vijn en lekker 
bargje; wij hebben weer spekworst gemaakt; en wat vlees gekogt; waarvan 
ook met Spek vermengd weer vleesworsten van gemaakt zijn; als wel bij 
ouds; ook spek en worst blijven en droogen wel goed en zuiver en zelfs de  
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kop droogt best, en is mooij, zodat hij wel in staat is wat te duuren en te 
wagten; totdat eens een zeer verlangde zoon of zoonen van ons eens 
mogten tuis komen; en met ons hem consumeerden; en alzo met hem in 
zoverre hij toereikend is, de zinnen der smaak en maag, met 't noodige er 
bij, eens aan spanseerden.  
Nu eens mijn ideeën en gissing van deze zo vervelende tijd en omstandig-
heeden. 
De vijf Groote Moogendheden of de Conferentie te houden hebben nu weer 
een Proctecol of overeenkomst gemaakt en beslooten, hoofdsakkelijk mijns 
insiens hier op neer komende, 
Luxemburg zelfs met een gedeelte land daarbij begrepen doch niet 't geheel 
Luksemburgschen, blijft aan Nederland, ook 't grondgebied op den regter 
oever van den Maas van de Gelderschen grinsen (grenzen) tot de 
tegenwoordige grins van de provinsie Luik, de vesting van Maastricht met 
een gebied van 1200 Roeden van den voet der Glasis zo ook VenLoo en 
geheel Staatsvlaanderen;  
Ook zullen er tot deze en meers andere grensbepalingen ten Regeling zich 
Commisarissen te Mastricht vereenigen in wat wij meer krijgen of wat 
België krijgt of houdt; hiervan eene gehele beschrijvinge te doen, vooreerst 
weet ik dit niet juist ook is mij dat te uitgebreidt, te omslagtig en ook voor 
ons overtollig in dezen te schrijven. 
Nog zal ik iets oover de schulden schrijven waarvan zo men ook zegt ons 
koning het meest tegen is en swarigheid maakte (bezwaar maakte) nu 
Belgien zowat 8 miljoen en 400.000 rente van de schuld van het coningrijk 
van Holland en men gist dat wij dan zowat 3 maal zoveel zullen 
overhouden. Daarom heeft men ’t eerst in den couranten geschreven, dat 
ons coning den voordragt had geweezen van den hand. Nu schrijft men dat 
Leopold reeds de 24 Artikelen waarin het beston(d) heeft aangenomen, 
maar dat ons koning nog omtrent eenige artikelen nadere inlichtingen van 
den Londensche Conferenten heeft gevraagd. Nu de conferentie heeft 
volgens de Courant stellig aan ons koning verklaard (dat) indien hij het 
aannam en de belgen het weigerden, zij hun gesamendlijk daartoe zouden 
dwingen.  
Nu wat ons koning doen zal is nog niet zeker maar de mogenheden hebben 
daar inde conferentie besloten dat in geval er den oorlog tussen Belgiën en 
Holland weer uitbrak zij zich tussen de beide strijdende partieen zouden 
voegen tene(i)nde een algemeene oorlog voor te komen; het welk ook goed 
is mijns insiens, want wordt het oorlog zo is het te vreezen voor (dat deze 
zal zijn) algemeen en groot, schoon ik niet weet of dan pruissen rusland ons 
wel bijstaan en ook oostenrijk misschien, nu wij voor ons wat meer of 
minder staatschulden hebben wij voor ons vooralsnog belang niet bij. Ik 
hoop voor het behoud van vreeden en ik denk zeker voor mij dat het wel zal  
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gaan bloed te wagen of groote ongelukken te weesen is ons van meer gevoel 
en waarden van schat als wel eenige meerdere staatsschulden; nu ik denk 
dat wij of onze coning kan nu kiesen, Belgie is ook lang niet tevreden, die 
eisten ook ik weet niet al, voor ’t bombardement van Antwerpen voor ’t 
Repareren van dijken en een gedeelte van ons zeemagt, ik weet niet al!  
Belgie wordt gedwongen en wij door vreemden tussenkomst, in geval van 
oorlog, genoodsaakt, dus beide wil of zin, is uit en den mogendheden zullen 
het - als zij het eens blijven zoals het nu laast in de conferentie te Londen 
schijnt geweest te zijn - vervolgens wel dwingen en regelen Frankrijk 
ston(d) in de courant, was weer voor geweest en men had van leste den 2e 
Napoleon geroepen; ook is er volgens de Courant een schip na(ar) Sint 
Halena toe om het lijk van Napoleon vandaar tot Frankrijk over te brengen.  
Onze afvairen blijven hun ouden gang en gaat zondag vri wel woensdag is 
er nu eenige weken minder en wel algemeen volk als wel gewoon in de 
stadswerk; zodat wij ook minder hadden anderen gaat het … een ander 
goed. In het begin van november krijgen wij vri(j) zeeker 2 verkoopingen 
als van B. Meirink ouders van Engwierum zijn huis en een stuk land en dan 
ongeveer 12 pondemaaten van een ander ouders(?) dat ons door A.D. is of 
wordt toe geschikt altans denk ik er zo over; het vee schatten in den 
slachttijd nu geeft ook een goede verwachtingen en daar nu de Gewoone 
kermis en andere gevallen bij(geteld), geeft bij welzijn een goede verdienst.  
En wij zijn God dank nu allen weer gezond; de conschrijten hun ouders als 
Ids Holwerda, van de Werf, Heeringa, Schellinkwoudsche den Beer, met 
een woord voor zoverre ik weet zijn zij allen wel. Ik heb de Groetenissen 
bezorgt vd Meulen zijn broer en zuster zijn ook wel, toen ik van den Werfs 
ouders sprak; die waaren blijde, zij meenden dat hij in het hospitaal was. 
Gij moet alle hun de groetnis doen, Ruurd Stellenga zijn moeder is ook wel.  
Klaas Gerrits Ploeg te Metzelawier heeft van zijn zoon lang geen berigt had 
- ik meen dat hij Sipke zijn naam was - hij verlangde zeer na(ar) een brief. 
Ik heb belooft dit er in te setten; hebt gij gelegenheid, zo zeg hem zulks.  
Bastiaan Bruinstra … was reeds docter in de wouden, heeft zich verzwegen, 
is als schutter oplicht en in dienst. Beintema woonde in de bakkerij van 
west van zijn zoon is als schutter uittrokken hij heeft nu boelgoed. Had 
alles verkogt, hij woont bij zijn broer bij de Waag. Cool heeft die huis en 
bakkerij van Beintema kogt bij de Zijl naast het Stadshuis.  
Cool heeft daar zijn nocht van woonen, heeft het huis en bakkerij weer in 3 
perzeelen geveild en is bij slot weer ingehouden, er waaren zo maar geen 
liefhebbers dus hij blijft daar nu selfts te woonen.  
Bouman zijn vrou Uilkje is dood, ieder Schoonouder een kind, Bouman bij 
zijn moeder en hij is thans heeden sukorei-weger extra in ’t Sukorei Fabriek 
van den Joost van R. Stallinga moeder heeft hem geld (ge)stuurt; zij 
verlangt berigt of ’t wel overgekoomen is.  
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Jan Eggelis van Dr. van de plaats (boerderij) komt nu op een plaats te 
Cornjem op een plaats.  
Jacob Pietters van Ee zijn plaats is onder verkoop, ook die van Albert 
Iggelis van Niawier, de plaatzen Eerste bij stukken nog beschreven op 150 
Gulden zo wat door Elkander. Jan Doedes Haringa, woonde op muthuizen 
op Fetze Eelkes plaats, is dood; daar koomt Luwwe Floris Westra op, en 
mijn zwager D. De Jong komt …. , plaats te Jouswier. 
Op 20 November zal ons nieuwe predikant zijn intree. Zijn overkomst is 
door Vriwilligers geld ten geschenke vervroegdt wegens tractement; den 
weduwe Aadrians had het tractement en houdt het tot nieuwjaar. De 
Gemeente maakt het met hem. De Jufvrou Adriani woont reeds te 
Groningen; Veldcamp de beurtman zal hem nu haale.  
De boter kost hier per Nederlands pond 90 Cent. De aardappels per korf bij 
partij calculan (rekenen) zevenveertig en een half cent hier per In kelder 
kost bij den slijtters vijfenvijftig en zestig cent; De soetemelkse kaas per 
100 pond oud gewigt veertien en een half Gulden. 
JZ Sijtsma van Nes stuurdt ons woensdag 4 korven vriendschapshalve, ook 
staet hij thans veel … zijn vrou is ons ook genegen en ons ouden vriend 
W.J. van de Sande en beminde zwager en zijn veel geachte voor onttrekken 
zich niet maar blijven bestendig ons zeer genegen. ….. zal trouwen bij 
welzijn binnenkort met eene dochter van Tjeerd R … koomt voor eerst in 
een knap burgerhuis te Ternaard en zo de jaar van verhuwing uit zijn wordt 
hij Boer. Ids Idsardi stalt hier ook bestendig en Rienk Douwema van Ee is 
ons genegen. Het polderbestuur heeft mij met eenig opzigt als vertrouwend 
vereerd waarin of over zal ik wel als het voordt duurdt aan uw schrijven; ik 
heb dit ook om verdere uitsigtten het polderbestuur van Oost- en West-
dongeradeel niet wel durven weigeren, hoe gering het ook zij, ’t is mij zeer 
vereerend en daar zal heden van beide kanten opgedragen nu het ’t is een 
bakkesstaltje maar ik hoop op de gevolgen zowel van meerdere vooral ook 
meede voor de belangens en insigten van herberg in dezen.  
Nog heeden is er geen vis aan de afslag van deezen her(f)st geweest; wij 
verkoopen veel vogels en het geeft zijn verdienst doch zeer matig. Nu zoon, 
gij siet en leest het papier vol te na wat anders wij vraagen, verwagten en 
verlangen in vaste vertrouwen berigt van uw. Hebt gij iets nodig, schrijf 
vrij; het is met ons Goddank wel en kunnen nog wel iets doen. Ook is er hoe 
gering ook voor uw Iets wel weer bij kas de groetenis uit krachte van papier 
kost. God behoede en zegene uw met een spoedigen en in welstand 
túuskomst en verblijden ons daar zamen mede en teken mij met alle 
achting uw Edele vader G. H. Heeringa 
 
Noten 
1. De brief meet 22 bij 25 cm en is aan drie zijden met kleine lettertjes vol  
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beschreven. De vierde zijde is gereserveerd voor het adres. Er zijn ook twee 
brieven bewaard van zoon Willem Heeringa vanuit Maastricht geschreven 
aan zijn moeder (vader is inmiddels overleden) op 8 september en 1 
december 1833. Deze zijn vrij kort en oppervlakkiger. 
2. Met dank aan mw. D. Dragt-Walraven te Sint Annaparochie voor hulp bij 
de transcriptie. 
3. Er was in die tijd nog geen eenheidsspelling van het Fries en ook het 
bewustzijn van de eigen taal en cultuur was nog niet zo duidelijk aanwezig, 
dat het gebruikelijk was dat men in het Fries schreef.  
4. Met dank aan het Streekarchivariaat NO Friesland voor het leveren van 
de genealogische gegevens. 
5. Brief en kruisjes zijn geëxposeerd tijdens de expositie “Groeten uit 
Dokkum” welke van 25 maart tot en met 10 juni 2006 in museum het 
Admiraliteitshuis te zien is geweest.  

 
Een pagina uit de brief van 1831. Er bij ligt het koperen herinneringskruisje 
dat Willem Heeringa kreeg. Het opschrift luidt: Trouw aan vaderland en 
koning, 1830-1831. 
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PLAISIER RIJTUIGEN EN VAARTUIGEN IN 
NO-FRIESLAND, FERWERDERADEEL  
 

Piet de Haan (de.haan.p@hetnet.nl) 
 

Zie voor inleiding en doel van deze serie de eerdere bijdragen in De 
Sneupers 82, 83, 84, 85. Deze keer de gemeente Ferwerderadeel. 
 

Tresoar archief B. R. F. no 2307  

Plaisier Rijtuigen en Jagten 

Ferwerderadiel 1797. 
(…) getal tussen haakjes is de te betalen belasting. 

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

vermeld. 

Ferwert 
Age Looxma Verdekte wagen met 2 paarden (12) 1797 

Albert Jans wed. Chais met 1 paard (3) 1797 

Ales Sijbrens Wagentje met 2 paarden (7) 1797 

Andries Pieters Phaaiton met 2 paarden (7) 1797 

Auke Sjoerds Phaaiton met 2 paarden (7) 1797 

B. Lauzman Phaaiton met 2 paarden (7) 1797 

C. Halbetsma Chais met 1 paard (3) 1797 

Claas IJpeij Wagentje met 2 paarden (7) 1797 

D. Hooghiemstra Wagentje met 2 paarden (7) 1797 

Frans Fransen Phaaiton met 2 paarden (7) 1797 

Gosse Goffes Phaaiton met 2 paarden (7) 1797 

H. Albarda Verdekte wagen met 2 paarden (12) 1797 

Harmen Sijtses Chais met 1 paard (3) 1797 

Hemme Gabes Wagentje met 1 paard (3) 1797 

IJde Dirks Wagentje met 2 paarden (7) 1797 

J. van Knijft Chais met 2 paarden (7) 1797 

Jacob Cornelis Phaaiton met 2 paarden (7) 1797 

Jacob Jacobs wed. Phaaiton met 2 paarden (7) 1797 

Jakle Johannes Wagentje met 2 paarden (7) 1797 

Jan Fransen Wagentje met 1 paard (3) 1797 

Jan Joukes Chais met 1 paard (3) 1797 

Jan Sijedses Phaaiton met 2 paarden (7) 1797 

Jitse Boeles Chais met 1 paard (3) 1797 

Jorrijt Cornelis Wagentje met 2 paarden (7) 1797 

Manus Manus Chais met 1 paard (3) 1797 

Mient Windelaar Wagentje met 1 paard (3) 1797 
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Pieter Andries Wagentje met 2 paarden (7) 1797 

Pieter Bonga Phaaiton met 2 paarden (7) 1797 

Pieter Dirks Phaaiton met 1 paard (3) 1797 

Pieter Sijedses Phaaiton met 2 paarden (7) 1797 

Pieter Watses Wagentje met 2 paarden (7) 1797 

Reinder Dirks Phaaiton met 2 paarden (7) 1797 

Willem Jacobs Chais met 1 paard (3) 1797 
 

Blije 
Andries Fransen Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Ane Abes Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Anne Melis Chais met 2 paarden (7) 1797 

Claas Rienks wed. Chais met 1 paard (3) 1797 

Dirk Pieters Chais met 1 paard (3) 1797 

Evert Cornelis Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Ids Jans Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Jacob Watses Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Jan Jonker Phaiëton met 1 paard (3) 1797 

Jan Swart Chais met 2 paarden (7) 1797 

Jantje Reinders Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Jorrijt Hartmans Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Lieuwe Goffes Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Marten Ulbes Chais met 1 paard (3) 1797 

P. Brouwer Wagen met 2 paarden (7) 1797 

Pier Melis Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Hogebeintum 
Beert Goffes wed. Chais met 1 paard (3) 1797 

Cornelis Scheltes Wagen met 2 paarden (7) 1797 

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

Eelke Willems Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Frans Ottes Chais met 1 paard (3) 1797 

Jan IJdes Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Sjoerd Cornelis Phaiëton met 1 paard (3) 1797 

Takle Swart Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Tiete Hanses Chais met 1 paard (3) 1797 

Tijs Takes Chais met 1 paard (3) 1797 

Ligtaard 
Hendrik Keimpes Chais met 1 paard (3) 1797 

Hette Sijbes Chais met 1 paard (3) 1797 

Jan Tjommes Wagen met 1 paard (3) 1797 

Sipke Wijnsens wed. Wagen met 2 paarden (7) 1797 

Wouter Douwes Wagen met 2 paarden (7) 1797 
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Reitzum 
Abe Abes wed. Chais met 1 paard (3) 1797 

Gerk Gerbens Chais met 1 paard (3) 1797 

Gerrijt Lieuwes Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Jacobus Pieters Chais met 1 paard (3) 1797 

Sjoerd Sipkes Chais met 1 paard (3) 1797 

Take Oenses Chais met 1 paard (3) 1797 

Th. Joha Verdekte wagen met 2 paarden (12) 1797 

 

Genum 
Dirk Ulbes Chais met 1 paard (3) 1797 

Gerrijt Cornelis Chais met 1 paard (3) 1797 

J. Roorda Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Jan Clases Chais met 1 paard (3) 1797 

Oense Tjeerds Wagen met 2 paarden (7) 1797 

Pieter Wijbrens Chais met 1 paard (3) 1797 

Sierk Cornelis Chais met 1 paard (3) 1797 

Takle Douwes Chais met 1 paard (3) 1797 

 

Jeslum 
Claas Lijkles Wagen met 2 paarden (7) 1797 

Claas Sierks Wagen met 2 paarden (7) 1797 

Dirk Foppes Wagen met 1 paard (3) 1797 

IJme Ruurds  Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Johannes Sijedses Chais met 1 paard (3) 1797 

Pieter Jacobs Phaiëton met 1 paard (3) 1797 

Sijbe Clases Chais met 1 paard (3) 1797 

Tjeerd Oenses Chais met 1 paard (3) 1797 

Wanswerd 
Auke Harmens Chais met 1 paard (3) 1797 

Dirk Baukes Chais met 1 paard (3) 1797 

H. Pollius Chais met 1 paard (3) 1797 

Hendrik Geerts Chais met 1 paard (3) 1797 

Hette Dirks Phaëiton met 1 paard (3) 1797 

IJdema wed. kinders Verdekt Jagt (4) 1797 

IJtzen Dirks Phaiëton met 1 paard (3) 1797 

Jan Baukes Wagen met 2 paarden (7) 1797 

Jan Gosses Chais met 1 paard (3) 1797 

Jan Johannes Chais met 1 paard (3) 1797 

Jan Willems Phaëiton met 2 paarden (7) 1797 
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Jense Wijbrens Chais met 1 paard (3) 1797 

M. Jaarda Chais met 1 paard (3) 1797 

Marten IJtsens Chais met 1 paard (3) 1797 

Oeble Gerbens Wagen met 1 paard (3) 1797 

Pieter Clases Chais met 1 paard (3) 1797 

Pieter Nannes Phaëiton met 1 paard (3) 1797 

Ritske Gerrijts Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Sasker Fokkes Chais met 1 paard (3) 1797 

Sijbe Andries Chais met 1 paard (3) 1797 

Sijbren Jans Wagen met 1 paard (3) 1797 

Sijbren Teitsma Chais met 1 paard (3) 1797 

Wijbren Romkes wed. Chais met 1 paard (3) 1797 

Wijtse Jitses Chais met 1 paard (3) 1797 

Wijtze Fokkes Chais met 1 paard (3) 1797 
 

Nikerk 
Beert Goffes Wagen met 2 paarden (7) 1797 

Cornelis Dirks Chais met 2 paarden (7) 1797 

Douwe Lieuwes Chais met 1 paard (3) 1797 

Hendrik Dirks Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

J. van der Meij Wagen met 2 paarden (7) 1797 

Pieter Tjeerds Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Reiner Lieuwes Chais met 1 paard (3) 1797 
 

Marrum 
A. Olivier Wagen met 2 paarden (7) 1797 

Anne Douwes Chais met 1 paard (3) 1797 

B. Looxma Verdekte wagen met 2 paarden (12) 1797 

Claas Sjoerds Wagen met 2 paarden (7) 1797 

Cornelis Joekes Chais met 1 paard (3) 1797 

Cornelis Postma Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Dirk Pieters Chais met 2 paarden (7) 1797 

Gerben Douwes Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Hijlke Botes Wagen met 2 paarden (7) 1797 

Jan Jansen Chais met 1 paard (3) 1797 

Jan Popkes Chais met 1 paard (3) 1797 

Jan Sijbes Chais met 2 paarden (7) 1797 

Jelle Freerks Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Johannes Rienks Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Lieuwe Jans Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Pier Tjipkes wed. Chais met 1 paard (3) 1797 

Wigle Sijbes Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 
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Hallum 
Albert Jans Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Alle Tietes wed. Chais met 1 paard (3) 1797 

Andries IJves  Chais met 1 paard (3) 1797 

Anne Jans Chais met 1 paard (3) 1797 

Arjen Jans Wagen met 1 paard (7) 1797 

Bauke Gerbens Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Beert Johannes Phaiëton met 1 paard (3) 1797 

Bokke Alberts wed. Chais met 1 paard (3) 1797 

Claas IJnses Chais met 1 paard (3) 1797 

Claas Jitses Rijtuig met 2 paarden (7) 1797 

Claas Roelofs Wagen met 2 paarden (7) 1797 

Cornelis Arjens Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Douwe Gerbens Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Douwe Tjeerds Chais met 1 paard (3) 1797 

Ette Jacobs Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Folkert Pieters Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Freerk Jans Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

G. Postma Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Geert Pieters Chais met 1 paard (3) 1797 

Gerben Wijbes Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Goffe Beerts Chais met 1 paard (3) 1797 

H. Boersma Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

H. Stelwagen Chais met 1 paard (3) 1797 

Harmen Gerrijts Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Hessel Tjeerds Chais met 1 paard (3) 1797 

Hette Sijbes wed. Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

J. D. Deinema Chais met 1 paard (3) 1797 

J. Meinarda Chais met 1 paard (3) 1797 

J. Stienstra Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Jan Gerrijts Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Jan Hendriks Phaiëton met 1 paard (3) 1797 

Jan Jansen Chais met 1 paard (3) 1797 

Jan Jansen Jippes Chais met 1 paard (3) 1797 

Jan Sijbes Chais met 1 paard (3) 1797 

Jan Sijmons Chais met 1 paard (3) 1797 

Jan Wijsens Chais met 1 paard (3) 1797 

Jitse Wijtses Phaiëton met 1 paard (3) 1797 

Jochem Foppes Chais met 1 paard (3) 1797 

Lammert Harmens Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Marten Sijmons Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Metske Sijbes Phaiëton met 1 paard (3) 1797 
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Monte Boersma Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Nanne Jans  Wagen met 2 paarden (7) 1797 

Pieter Andries Chais met 1 paard (3) 1797 

Pieter Broers Chais met 1 paard (3) 1797 

Pieter Formers Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Pijbe Takes Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Reiner Pieters Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Ritske Dirks Chais met 1 paard (3) 1797 

Rochus Pieters Wagen met 2 paarden (7) 1797 

Sas Clases Chais met 1 paard (3) 1797 

Sijbren Jacobs wed. Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Sijmon Clases Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Sijmon Rienks Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Sipke Tjeerds Chais met 1 paard (3) 1797 

Sjouke Jans Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Taeke Tijssesn Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Teunis Piers Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Tijs Douwes Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Tijs Rienks Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

Tjalle Tijssen Chais met 1 paard (3) 1797 

Tjerk Pieters Chais met 1 paard (3) 1797 

Tjisse Gerrijts Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

W. Sannes Verdekte wagen met 1 paard (12) 1797 

Wed. Burmania Verdekte wagen met 2 paarden (12) 1797 

Willem Abes Phaiëton met 2 paarden (7) 1797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Friese Sjees 

 ca. 1830 foto 182 
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Totaal overzicht 1797 Ferwerderadiel 
(…) getal tussen haakjes is de te betalen belasting. 

ferw-ferwert, blij-blija, hog-hogebeintum, lig-ligtaard, rei-reitzum, gen-genum,  

jes-jeslum, wan-wanswerd, nik-nikerk, hal-hallum. 

 ferw blij hog lig rei gen jes wan nik mar hal totaal 
             

Chais, 1 paard 3) 7 3 4 2 5 6 3 16 2 5 25 78 

Chais, 2 p. (7) 1 2 - - - - - - 1 2 - 6 
             

Open wagen met 

1 paard (3) 

- - - - - - - - - - - - 

Open wagen met 

2 paarden (7) 

- - - - - - - - - - - - 

Wagen(tje) met 1 

paard (3) 

3 - - 1 - - 1 2 - - 1 8 

Wagen(tje) met 2 

paarden (7) 

8 1 1 2 - 1 2 1 2 3 3 24 

Wagen zonder 

verdek met 1p(3) 

- - - - - - - - - - - - 

Wagen zonder 

verdek met 2p(7) 

- - - - - - - - - - - - 

             

Phaëton met 1 

paard (3) 

1 1 1 - - - 1 3 - - 4 11 

Phaëton met 2 

paarden (7) 

11 9 3 - 1 1 1 2 2 6 30 66 

             

Verdekte wagen 

(12) 

- - - - - - - - - - -  

Overdektewagen, 

2 paarden (12) 

- - - - - - - - - - - - 

Wagen m.verdek,  

2 paarden (12) 

- - - - - - - - - - - - 

Verdekte wagen, 

1 paard (12) 

- - - - - - - - - - 1 1 

Verdekte wagen, 

2 paarden (12) 

2 - 1 - 1 - - - - 1 1 6 

             

Digte wagen, 

2 paarden (12) 

- - - - - - - - - - -  

Rijtuig met 2p(7) - - - - - - - - - - 1 1 

Totaal 
rijtuigen 

33 16 10 5 7 8 8 24 7 17 66 201 

Verdekt Jagt (4) - - - - - - - 1 - - - 1 
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“DANTUMAWOUDE ONDER DOKKUM” 
 

Douwe Halbesma (Dhalbesma@xs4all.nl) 
 

2. In de buurt van de Wâldpoarte 
 
De mannen op de foto staan op de zuidelijke bolwerken van Dokkum. 
Helemaal rechts zien we nog wat contouren van de Woudpoort en aan de 
overkant van de gracht staat (links) het boerderijtje waar Anne Tabes 
Annema (1856-1917) rentenierde; het hoge huis is het logement Van der 
Meer en daarachter staat de tramremise die gebruikt werd voor de 
verbinding Dokkum-Veenwouden. Helemaal op de achtergrond staat de 
rog- en pelmolen van Sybrandahuis. 
Op de oudste kaarten is te zien dat de Dokkumers alle bebouwing 
realiseerden binnen de stadswallen. Het is onduidelijk wanneer er voor het 
eerst buiten het korset van de stadsomwalling gebouwd is. Uit de 
speciekohieren blijkt dat er in elk geval in 1750 al meerdere huizen in het 
gebied staan dat officieel “ Dantumawoude onder Dokkum” werd genoemd. 
Smedema visualiseert deze situatie op de stadsplattegrond die hij in 1788 
publiceert. Hij tekent op die plek een bleek, een herberg en nog wat andere 
gebouwen. In de speciekohieren komen we deze huizen ook tegen zodat we 
in elk geval weten wie de bewoners waren in de tweede helft van de 18de 
eeuw. De nummers van de huizen zijn terug te vinden op bijgevoegd kaartje 
en komen overeen met de nummering in de speciekohieren. 
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Huis 03 (zie kaartje verderop) 
De 18de eeuwer kon nog niet beschikken over chemische bleekmiddelen 
om stoffen helder wit te maken. Zij spreidden de stoffen of garens uit op 
zogenaamde bleekvelden; grasveldjes bij het water waarop de textiel enkele 
weken “ te bleken” werd gelegd. De bleker hield het voortdurend nat en als 
de zon scheen werd het helder wit. 
Smedema tekent op zijn kaart twee bleekvelden. Zuidwestelijk van de 
Woudpoort ligt de Lutjebleek en zuidoostelijk ligt de (gewone) bleek. Het 
zal niet toevallig zijn dat de bleken op deze plekken liggen want het schone 
water, dat nodig is voor het bleken, kan snel onttrokken worden aan de 
dichtbijliggende Bonifatiusfontein. 

De bleek en het huis vormen, wat 
we tegenwoordig, een “woon-
werkunit”. De omvang van de 
bleek is ongeveer 9 pondemaat (3 
hectare) en dat is niet genoeg 
want de bleker huurt er nog 
minstens zoveel “ los land” bij. 
Tussen 1740-1782 is Tjebbe 
Melles de bleker. In 1750 huurt 
hij, van grietman Scheltinga, het 
huis en de originele bleek. Tien 
jaar later is Tjebbe zelf eigenaar. 
Tjebbe Melles is niet arm want hij 
valt in de “hoogste belasting-
schijven” omdat hij meer dan 600 
Caroligulden bezit. Zijn dochter 
Mettje Tjebbes trouwt met 

Lammert Nammens die van Hijum komt. Lammert Nammens volgt zijn 
schoonvader in 1782 op als bleker en geeft in 1801 het stokje door aan Jan 
Michiels (Vlint). In tegenstelling tot zijn opvolgers werkt Tjebbe Melles 
meestal met inwonend personeel. De belastingaanslag van de blekers wijkt 
af van de andere inwoners omdat zij zeer veel schoorstenen gebruiken. De 
belasting werd geheven per schoorsteen. Tjebbe Melles gebruikte 2 ½ 
schoorsteen en Jan Michiels Vlint had er zelfs vier aan het werk. 
 
Huis 04 
Naast de bleker woont een wolkammer. Ook hij heeft veel water nodig en 
daarom verbaast het niet dat hij dicht bij de Bonifaciusbron woont. De 
wolkammers zijn overigens minder honkvast dan de blekers. Het huis 
bestaat in elk geval uit twee kamers die tot 1774 door afzonderlijke families 
worden bewoond. Vanaf 1777 lijken de bewoners het hele huis tot hun 
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beschikking te hebben. 
De eerste wolkammer die we bij naam kennen is Paulus Baukes. Hij is niet 
gefortuneerd en houdt, naast het kammen van wol, ook nog wat vee om de 
tijd door te komen. Ook de andere wolkammers houden wat vee en hebben 
soms ook een eigen paard. 
 
Huis 05 
Het huis, ten westen van de wolkammer. wordt in 1750 bewoond door 
bakker Cornelis Andries. Hij overlijdt in 1765 en wordt opgevolgd door 
Dirk Pijls. Het vermoeden bestaat dat deze Dirk geen bakker was want hij 
laat één van de beide schoorstenen afbreken. In maart 1781 brandt het huis 
af en wordt het herbouwd. De bewoner is op dat moment Taeke Feddriks 
(van der Mey) die in 1787 verhuist naar het huis waar de wolkammer (dw 
04) woont. Vanaf 1788 woont Rienk Jans Helder in dit huis. Hij is 
getrouwd met Gertje Linzes (van der Heide) en verdient de kost als 
koopman. 
Logement Van der Meer 
 
Huis 06 
Schuin tegenover de Woudpoort torent de herberg boven de andere 
gebouwen uit. In de 18de eeuw vervult dit etablissement een belangrijke rol  
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voor het verkeer tussen Dokkum en de Dokkumer Wouden. De herberg 
doet dienst als pleisterplaats waar een kop boerenkoffie of een pot jenever 
kan worden gedronken. Bovendien worden bij de hospes goederen 
afgeleverd die later door de beurtschippers worden afgehaald. Dat het er 
niet altijd fatsoenlijk aan toe ging blijkt uit een aantal rechtszaken die voor 
het Hof van Friesland zijn gevoerd. Lieden uit Westergeest hebben 
korenzakken uit de herberg ontvreemd en Willemke Jans, de vrouw van 
herbergier Sipke Lieuwes wordt beschuldigd van hoererij met Rinnert 
Romkes van Driesum. 
Van 1750-1752 is Popke Martens de eigenaar-gebruiker van de herberg. 
Zijn opvolger is Bauke Folkes maar deze woont hier maar één jaar. Wybe 
Creeft woont van 1752-1773 op dit adres maar het is niet duidelijk of hij ook 
herbergier was. De al eerder genoemde Sipke Lieuwes woont hier tot 1784 
en vertrekt dan naar het “Groningerland”. 
Zijn opvolger is Linse Sakes (van der Heide). De herbergiers behoren niet 
tot de rijkste inwoners van dit buurtje. Ze zijn niet alleen gastheer maar 
houden vaak zelf een koe. Mogelijk verzorgen ze ook het voor- en 
natransport van de trekschuiten want alle herbergiers bezitten een paard 
en dat zal niet alleen voor de aardigheid zijn geweest. 
 
De in de tekst beschreven huizen bij de Woudpoort 
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Huis 07 
Wybe Creeft is een vreemde eend tussen de herbergiers. Hij heeft meer geld 
dan de doorsnee hospes en er wordt ook vermeld dat hij koemelker is. 
Mogelijk wordt hem door die benaming tekort gedaan want hij heeft 
meestal 2 paarden en een enkele keer zelfs 17 koeien te onderhouden. In 
1773 verhuist hij vanuit de herberg (dw 06) naar het naastgelegen pand (dw 
07). Hij was getrouwd met Maaike Dirks Pijls en overlijdt in 1784. Zijn 
kinderen werken, nog voor de invoering van dienstplicht, als soldaat want 
in 1786 en 1794 heeft een zoon het huis, waar de weduwe dan woont, 
verlaten om het vaderland te verdedigen. 
In 1750 woont Hendrik Jurjens in dit huis. Hij is gortmaker en gaat vanaf 
1755 binnen de stadswallen wonen. Daarna wonen familieleden van Wybe 
Creeft in dit huis en Wybe en later alleen zijn weduwe wonen er van 1773-
1804. In het laatste jaar komt Jan Jitses (Joustra) er wonen. Ook hij bezit 2 
paarden en tussen de 5 en 8 runderen. 
 
Huis 08 
Ik vermoed dat dit huis bewoont wordt door personeel dat elders in dit 
buurtje werkzaam is. Het huis bevat meerdere kamers en wordt vaak 
bewoond door meerdere gezinnen. Het is een komen en gaan van 
bewoners. De meesten blijven meestal maar één of twee jaar. Ze komen uit 
de wijde omgeving: Jacob Huytes (1754-1755) komt van Birdaard, Willem 
Martens weduwe (1755-1756) van Anjum, Anne Jilderts (1769-1771) van 
Kollum en Sybe Tjeerds (1776-1777) van Oostrum. De meeste bewoners 
gaan of in Dokkum wonen of krijgen een ander huis in Dantumawoude. De 
eerste, mij bekende bewoner, is Roelof Roelofs. Waarschijnlijk is hij de 
wever uit Dokkum die “Geeske muy” onderhoudt. Het oorspronkelijke huis 
wordt in 1762 vervangen door een nieuw gebouw. 
Het is wellicht aardig te vermelden dat Cornelis Andries in 1750 de 
eigenaar is van dit huis. In 1770 staat het op naam van Sybren Foekes en in 
1800 bezit Rienk Jans Helder te eigendomspapieren. De jaarlijkse 
huurprijs is meestal 20 Caroligulden. Tjebbe Melles, de bleker die we al 
tegenkwamen als bewoner van dw 03, woont van 1782 tot 1796 in dit huis. 
Hij overlijdt in 1790 en zijn weduwe blijft hier tot haar dood in 1796. 
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HERMANNUS MELLEMA (1) 
 

Wytse Mellema (W.Mellema2@kpnplanet.nl) 
 
De naam Hermannus Mellema kwam ik voor het eerst tegen in het boek 
Noordelijk Oostergo – Dantumadeel. Tijdens het onderzoek naar zijn 
levensloop raakte ik geboeid door de tijd waarin hij leefde en de inspanning 
die hij leverde om bij te dragen aan de veiligheid van zijn land.  
 
Hermannus Mellema werd vlak voor het zogenaamde ‘rampjaar’geboren op 
8 augustus 1671 te Leeuwarden als zoon van Petrus Mellema en Anna 
Marije Domans. Zijn broers waren Andreas en Pierius Sibrandus.  
Hermannus zal als kind binnen de huiselijke kring vaak gesprekken hebben 
opgevangen over politieke en militaire zaken die in deze roerige en 
onzekere tijd speelden in en buiten Friesland. Zijn vader Dr. Petrus 
Mellema hoorde in zijn funktie als advocaat van de stad Leeuwarden 
natuurlijk wel het een en ander uit bronnen die wat dichter bij het vuur 
zaten dan die van de gemiddelde burger. De broers moesten iets doen voor 
het vaderland vond vader Petrus en ze werden in de gelegenheid gesteld te 
gaan studeren aan de Franeker Universiteit. Petrus Mellema zelf had 
filosofie en rechten gestudeerd aan de Universiteit van Franeker. In het 
jaar 1650 staat hij vermeld in het Album Promotorum met als 
studierichting Jur. Phil.. 
Om zijn kinderen voor te bereiden op hun toekomstige maatschappelijke 
taak moesten zij eerst een studie volgen. Sibrandus Mellema staat vermeld 
in het Auditorium Academiae Franekerensis in het jaar 1688 als Sibrandus 
Mellema Leowardiensis en in hetzelfde auditorium staat Pierius vermeld 
als Pierius Mellema Leov.Fris. 
 
De studie en opleiding tot landmeter –  ingenieur 
Aan de Universiteit van Franeker is Hermannus Mellema begonnen met de 
studie en opleiding tot landmeter en na de studie met goed gevolg te 
hebben doorlopen is hij gepromoveerd. Hij staat dan ingeschreven met de 
naam Hermannus Mellema Leowardiensis in het jaar 1700 met de 
aantekening van zijn studierichting Geometrica et Architectura Militaris en 
de naam van zijn promotor Fullenius. 
Hieruit kan worden opgemaakt dat hij werd opgeleid voor zowel de 
landmeetkunde alswel de vestingbouwkunde. Uit Franeker hebben heel 
wat studenten en oud studenten de overstap gemaakt naar de genie. Het 
was namelijk zo, dat op het examen voor de genie dezelfde eisen werden 
gesteld als aan de universiteit. 
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In een latere periode werkte Hermannus Mellema  samen met Willem Loré, 
een weesjongen van Waalse oorsprong, die in Leeuwarden woonde. De 
vader van Loré verliet het gezin en zijn zoon Willem kwam terecht in het 
Leeuwarder stadsweeshuis. Jarig Banga, de schoonvader van Hermannus 
Mellema, was indertijd regent van dit weeshuis en heeft veel in het werk 
gesteld om Willem vooruit te helpen met zijn studie door hem 
daadwerkelijk te steunen(2). Deze Willem Loré werd door Fullenius 
aangesteld als assistent voor bijstand aan studenten en na zijn studie 
promoveerde hij als landmeter op 19 januari 1700 en werd door het Hof 
van Friesland geadmitteerd. 
Gezien het jaar van promotie van Willem Loré en Hermannus Mellema is 
het bijna zeker dat zij elkaar tijdens hun studie hebben leren kennen zoals 
zal blijken uit een later samenwerkingsverband. Maar na 1700 gingen zij 
ieder hun eigen weg  zoals gebruikelijk is wanneer een studieperiode wordt 
afgesloten. 
Hermannus Mellema werd aangesteld in het Staatse Leger om daar het 
geleerde in praktijk te brengen. Het zal voor hem een schril contrast zijn 
geweest na de periode van betrekkelijk academisch comfort. 
 
Dienst in Het Staatse Leger 
Hermannus Mellema diende sinds 1691 als infanterieofficier in het Staatse 
Leger. Hij maakte lange tijd deel uit van het Regiment Oranje Friesland 
waar hij ondermeer de funktie van compagniescommandant vervulde. 
In 1705 wordt hij bevorderd tot ingenieur 2de klasse en in 1708 tot 
ingenieur 1ste klasse. In 1710 wordt hij benoemd tot luitenant-kolonel 
titulair en in 1730 tot kolonel titulair(3). 
Hermannus was ook werkzaam bij de fortificatiedienst(4). Hij had daar 
ondermeer de leiding over het Departement van het Oostelijk Frontier. 
(Nieuwe Schans – Arnhem ) 
 
Werken in Noordoost Nederland 
‘Terwijl in Staats Vlaanderen een aantal kleine incidentele karteringen 
plaats vond werden in het noordoostelijk grensgebied, in het departement 
Wedde en Westwoldigerland, een grootschepse systematische kartering 
uitgevoerd. 
Aanleiding was het plan van de directeur der fortificatieén (Hermannus 
Mellema) om hier een zogenaamde posteringslinie aan te leggen. ‘Het 
project van Mellema vond zijn oorsprong in een in 1716 tot stand gekomen 
proefinundatie die ongetwijfeld samenhing met de dreiging van een conflict 
met Pruissen aan de oostgrenzen. Door middel van een dam in de Ruiten 
Aa zette men de omgeving van Boertange onder water teneinde deze 
vesting beter te kunnen verdedigen. 
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‘Voor Mellema was de genoemde inundatie aanleiding om zich te verdiepen 
in de ruimere topografische gesteldheid van het gebied en de mogelijk-
heden die hier voor de defensie lagen. Daarom stelde hij in 1717 aan de 
raad van State voor de omgeving van Boertange in kaart te brengen. Zo zou 
ondermeer duidelijk kunnen worden waar het inundatiewater vandaan 
moest komen en waarheen het afvloeide en zou er inzicht kunnen worden 
verkregen in de mogelijkheden om vanuit Munsterland de grensvenen over 
te steken(5)".  
Als gevolg van de voorstellen van Mellema kan samenvattend worden 
gesteld dat de belangrijke kartering van de grenzen van Westerwolde en 
Drente en van de Vechtstreek in de jaren 1717 – 1730 onder zijn leiding 
werden uitgevoerd. 
 
Het werk in Friesland 
‘Als gevolg van de steeds terugkerende wateroverlast, vooral in gebieden 
grenzend aan het Dokkumer Grootdiep, werden al in 1584 plannen 
geopperd om de bijna twee kilometer lange zeegeul bij de monding af te 
sluiten van de Lauwerszee(6). De financiële –en technische- maar ook 
politieke problemen waren echter telkens te groot om de plannen te 
kunnen uitvoeren. Het vraagstuk van de afsluiting bleef echter lange tijd 
periodiek in de Friese staten aan de orde. 
Gedurende de hele 17de eeuw sleepte de zaak zich voort en zoals wel vaker 
gebeurde; er moest eerst een ramp plaatsvinden voordat men tot daden 
overging. Watersnoden vormden meestal de aanleiding om lage delen 
tegen rivier- en zeewater te beschermen. In dit geval waren het de 
stormvloeden in het begin van de 18de eeuw. Vooral de Kerstvloed van 1717 
waarbij honderden mensen verdronken en grote delen van de provincie 
Friesland en Groningen onder water kwamen te staan, deden de 
noodzakelijkheid van de afsluiting van het Dokkumer Grootdiep inzien. 
Na een lange periode van wikken en wegen werd het voorstel van het 
Statenkwartier Oostergo uit 1723 op 16 augustus 1725 in een buitengewone 
vergadering door de Staten van Friesland aangenomen. Nog in hetzelfde 
jaar werd begonnen met de afsluitingswerken (zie verder volgend stukje). 
Op 2 juli 1729 was het zover dat onder Willem Loré het Dokkumer 
Grootdiep werd afgesloten. Ten behoeve van de scheepvaart en het spuien 
van overtollig boezemwater werd in de afsluitdijk een schut- en spuisluis 
aangelegd. De belangrijkste voordelen van deze afsluiting waren; 
-het verbeteren van de beveiliging tegen de zee 
-verbetering van de afwatering van het achterland 
-het verleggen van de zoutwatergrens 
-verbetering van de vaarweg van en naar Dokkum 
-het winnen van nieuw land 
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Onderzoekscommissie 
Het voorstel werd aangenomen en op 11 maart 1723 werd door de 
Gedeputeerden een onderzoekscommissie benoemd om een voorlopig plan 
te ontwerpen. Deze bestaande uit de heren Ulbo baron van Aylva en 
Michaël Onuphrius baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg riep de 
hulp in van luitenant-kolonel Mellema, dijkgraaf Matele en de provinciaal 
landmeter Willem Loré.’ 
De oud studiegenoten kwamen 23 jaar na hun studie in Franeker weer bij 
elkaar om samen te werken aan een groot projekt. Waarschijnlijk was 
Hermannus Mellema op dat moment beschikbaar na zijn werk bij de 
Vechtstreek en wist Willem via de kanalen dat Hermannus het een en 
ander op zijn conto had staan. 
‘De commissie ging voortvarend aan het werk en diende een jaar later 
(1724) een plan in met als resultaat dat op 16 augustus 1725 al besloten kon 
worden tot uitvoering(7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Project van een Block-sluis te leggen in de sluitinge van het Dockumer 
Grootdiep, gemaakt door de Heer Directeur S. Mellema, 1723".  
Tresoar kaartencollectie, nr. 13.114. 
 
Na een lange, haast onvoorstelbare periode van liefst 140 jaar van wikken 
en wegen (inspraakprocedures) werd het voorstel van het Statenkwartier 
Oostergo (1723 ) op 16 augustus 1725 in een buitengewone vergadering 
door de Staten aangenomen. Het politieke toezicht vanuit Gedeputeerde 
Staten werd opgedragen aan de Edele Heren Jhr Michaël Oniphrius, baron  
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thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, grietman over Dantumadeel en 
Jhr Philip Frederik Vegelin van Claerbergen, grietman over Haskerland 
(Commissarissen). 
 
Afdamming 
De overdijking van het Dokkumer Grootdiep bestond uit het leggen van een 
afsluitdijk met daarin op het laagste punt een afwateringssluis tevens 
schutsluis. Het Rijksarchief bewaart de volgende ontwerptekeningen(8): 
twee tekeningen behorende bij hetzelfde ontwerp van de Heer directeur S. 
Mellema, 9 afb. 8 en 9 en een tekening van meester Bosman. Voor de sluis 
werd het idee van de heer Mellema aangehouden.  
De Leeuwarder architect Claas Bockes Balck (1683–1748) werd belast met 
de uitvoering van de bouw van de sluis en de mathematicus Willem Loré 
met het leggen van de afsluitdijk. Zij beiden kunnen ook aangemerkt 
worden als ontwerpers van de sluis en de afsluitdijk. Er werd zo weinig 
mogelijk aan het toeval overgelaten. 
 
Nieuwe technieken 
Men begon met het bouwen van de sluis waarmee nogal wat moeite was, 
een regelrecht huzarenstuk, een langlopend karwei. Iets geheel anders voor 
die tijd was dat de bouw van de sluis geheel ‘in de droge’ plaatsvond. 
Als de lokatie voor de te bouwen sluis koos men ten noorden van het 
bestaande vaarwater een gedeelte kweldergrond op korte afstand van 
 
 
 
"Ontwerp van een zijl en twee duickers door de Heer Mellema, jaar 1724". 
Tresoar, kaartencollectie nr. 14.646. 
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de watervoerende zeegeul. Men begon met de aanleg van een waterwerende 
kade rondom de bouwput als bescherming tegen eventueel opdringend 
vloedwater. Binnen deze kade werd de zijlput gegraven ca 10 meter 
beneden de ontworpen kruinhoogte van de afsluitdijk. De voordelen van 
deze revolutionaire werkwijze waren; 
-dat het getijdewater bij het in- en uitstromen van het Dokkumer Grootdiep 
alsmede de scheepvaart niet werden belemmerd door bouwobstakels en 
-dat de bouw aan de sluiswerken in een getijdengebied onbelemmerd kon 
worden uitgevoerd. 
De sluisbouw wekte wijd en zijd bewondering. Het was dan ook zonder 
meer een werk van grote importantie. Het Provinciaal bestuur en de 
bouwkundige ontwerper zagen het grote Provinciaal belang ten volle in en 
er werden kosten nog moeite gespaard om het aan de hoogste eisen te doen 
beantwoorden. Met vooruitziende blik heeft het toenmalige Friese bestuur 
een groot waterbouwkundig monument gesticht dat in onze tijd nog 
bewondering wekt. 
 
De Schierstins in bezit van de familie Mellema 
De bekende Schierstins te Veenwouden is ook een aantal jaren in bezit 
geweest van deze familie. Sophia Maria Domans (erf)dochter van Andreas 
(eigenaar van de Schierstins) huwt in 1661 met Petrus Mellema advocaat te 
Leeuwarden, waardoor het goed in handen van de familie kwam die het 
volgens Stellingwerf in 1723 nog bezaten en in de toen met aanbouw 
uitgebreide stins woonde. 
In 1698 zijn de drie zoons van Petrus Mellema en Sophia Domans eigenaar 
van de stins alsmede van twee zaten lands berechtigd met een stem.. 
Andreas woonde er. Hij was gehuwd met Elizabeth Balck en daar zijn zaken 
niet goed gingen maakte het paar in 1705 een boedelscheiding waarbij 
Elizabeth een derde deel kreeg. 
Omdat zij Andreas in 1705 uit schuldgijzeling moest vrijkopen zag zij zich 
gedwongen op den duur (in 1711) haar derde deel over te doen aan haar 
zwager Hermannus Mellema. 
De bezitting wordt dan begrensd door de Bergumerheide, een rietland 
respectievelijk ten zuiden en ten noorden, en bevat een hoving ‘over de 
rijdwegh’. 
In 1718 wordt de Lieutenant kolonel als bewoner genoemd. In 1715 staat hij 
als kerkvoogd op de torenkerk vermeld(9). De belasting staat tot 1756 op 
naam van zijn weduwe (Anna Banga) die eind 1755 stierf. De huurwaarde is 
gering en na 1750 wordt het schoorsteengeld zelfs teruggebracht van twee 
naar een schoorsteen. Het huis vererfde op hun dochter (Rainoudina 
Mellema) gehuwd met professor Gerdes die in 1764 overleed. 
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De laatste rustplaats 
Hermannus Mellema is begraven in de hervormde kerk te Veenwouden 
temidden van zijn familie. Het grafschrift is gebeiteld op een steen met zes 
opschriften: 
-Randschrift: Anno 1672 den 10 den octobris is in de Heere gerust de 
eerbare en deugdsame Sophia Maria Doman in leven huisvrouw van Petrus 
Mellema mede advocaat voor denHove van Friesland oud 36 jaren en leit 
alhier begraven. 
-Den 22 september 1731 obeit De Weled. Gestr. Heer Herman Mellema 
collonel en directeur van de Approcheten en capt. Van een comp. ie te voet 
oud 60 jaren en 6 weken. 
-Den 19 December 1755 obeit De Wel.Ed. mevrouw Anna Banga weduwe 
van wijlen De Heer Col. Harm. Mellema oud 72 jaren en 7 maanden. 
-Den 25 december 1693 obeit de Heer Petrus Mellema oud burgemeester 
van de stede Leeuwarden en mede advocaat voor den Hove van Friesland 
oud ruim 54 jaren 
-Den 26 Februari 1789 is in den Heere gerust Vrouwe Elisabeth Gerdes H 
..van de Heer S.H. Manger Th………Prof r te Franeker  oud 48 jaaren en leit 
alhier begraven. 
-Den 10 November 1791 obeit de Heer Sebald Godfried Manger oud 22 
jaaren en 4 Maanden en leit alhier begraven. 
 
 
Noten: 
1. In 2001 vervaardigde de heer Wytse Mellema "Hermannus Mellema, 
bewoner van de Schierstins te Veenwouden". De redactie kreeg dat 36 
pagina's tellende werkstuk ter beschikking en maakte er een uittreksel van 
waarin vooral de werkzaamheden rond de Dokkumer Nieuwezijlen een 
plaats kregen. 
2. Zie voor gegevens rond Willem Loré: J.W. Crane – Willem Loré zijn 
leven geschetst. 
3. Kaartsysteem op personen Documentatie Sectie Krijgsgeschiedenis 
Koninklijke Landmacht en Archief Statencollege van Friesland. 
4. F.W.J. Scholten- Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden 
van Nederland, p183. 
5. Archief R.v.St. inv.nr. 733 I. Ingekomen stukken, maart 1718. 
6. R. Nouta – Dokkumer Nieuwe Zijlen in Historie. 
7. Crane en Eekhof 1834, p43. 
8. RAF-Kaarten (S) [4646] negatiefnr 4138-8 oude titel; ontwerp van een 
zijl en twee duickers door de heer H. Mellema. 
9. G.H. van Borssum Waalkes – Klokopschriften   -  De Vrije Fries XVIII 
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ZEERAMP IN 1879:  
WINDHOOS WORDT AANT JANS POST UIT 
MODDERGAT NOODLOTTIG 
 

Hans Zijlstra, hzijlstra@yahoo.com 
 
Op 5 november 1879 stuurt de burgemeester en strandvonder van 
Oostdongeradeel een rapport naar de Commissaris des Konings in 
Friesland waarin hij ‘eene plaats gehad hebbende zeeramp’ beschrijft. 
Wat is er gebeurd?  
Op zaterdag 1 november 1879, om 14.30 uur is een schip genaamd ‘de 
Visch’, een visaak van hout met 2 masten met zeil, fok en kluiffok 
verongelukt. Het 5 jaar oude schip had een inhoud van 32 ton, ofwel 64 last 
en stond onder gezag van Aant Jans Post uit Moddergat onder Nes. Als 
eigenaren worden Jan H. Alkema, scheepstimmerman te Makkum en Antje 
A. Sikkema te Dockum genoemd. Het schip was vertrokken vanaf de Reede 
bij het Friese gat en zou daar ongeveer 6 uur later weer moeten terugkeren. 
Aangezien Moddergat geen haven heeft, bleven de schepen normaliter voor 
de kust voor anker liggen. In de winter, als er niet gevaren werd, lagen de 
meeste schepen in de beschutte binnenhaven van Ezumazijl.  
Aan boord van de Visch bevonden zich 5 opvarenden. Naast schipper Aant 
Jans Post voeren de eveneens uit Moddergat afkomstige vissers Sake Jans 
Post (getrouwd met Jeltje Ages Vanger), Jogchum Aants Post (de 31-jarige 
zoon van de schipper en Janke Jans Bakker) , Jan Pieters Kamma (28 jaar) 
en Eelze Wijtzes Visser (19 jaar) mee. Ze visten op schelvis, waarvan ze er 
inmiddels zo’n 400 hadden gevangen, ter waarde van 40 gulden. De totale 
lading bedroeg ongeveer 300 kilo.  
Het schip, met een oorspronkelijke taxatiewaarde van 4000 gulden was na 
de ramp nog maar 500 gulden waard. En dat zonder verzekering ! Een 
windhoos had het schip doen omslaan ‘binnen de zwarte ton van de 
Zuidwal van ’t Noordergat van ’t Friesche gat’. De wind was west-
noordwest en vreemd genoeg ‘het weder tamelijk’ en ‘de zee kalm’. In de 
buurt van de ramp voer op dat moment Anne Botes Groen uit Moddergat 
die poogde de bemanning te helpen. Het lukte hem echter alleen Jogchum 
Aants Post te redden. Vanuit Oostmahorn, waar de loodsboten 
gestationeerd waren, werd nog een sloep uitgezet, maar dat mocht niet 
meer baten. Ook de reddingsboot van Schiermonnikoog deed nog een 
vergeefse poging. 
Uit het rapport blijkt hoe ze verrast werden: ‘Het schip sloeg in eens om en 
de geheele bemanning geraakte onmiddellijk over boord. De geredde dreef  
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eerst op een luik. Toen hij daar werd afgeslagen greep hij eene roeispaan, 
wordt vervolgens door het schip van Groen overgezeild (sic!) en greep 
daarna een van dat schip uitgeworpen touw waarmede men hem aan boord 
van gezegd schip trok’. 
Een week na de ramp verscheen er een oproep in de Leeuwarder Courant 
onder de kop ‘Weldadige landgenooten!’. Een commissie bestaande uit 
gemeenteraadslid P.G. Dijkstra, de predikant van Nes A.M. Bokma de Boer 
(de vader van Sjoukje Maria Diderika de Boer, geboren 13 februari 1860 te 
Nes en beter bekend als Nynke van Hichtum), de hoofdonderwijzer van 
Moddergat P. Suringbroek, en de landbouwers I.L. Sevenster, S.K. Sipma, 
W. Brunia en D. de Groot verzocht om de liefdadigheid der Nederlanders 
‘om de smart der nagelaten betrekkingen te lenigen’. Zo was een van de 
opvarenden ‘een Jongman van 28 jaar wiens Vrouw voor eenige dagen van 
haar tweede kind bevallen was’. Dit was het meisje Pietje Kamma 
(Aangiftedatum 21 oktober 1879, akte nr. 215, Pietje Kamma, geboren 21 
oktober 1879, Dochter van Jan Pieters Kamma en Bontje Wytzes Visser, 
Wonende te Nes). Het was duidelijk dat in een tijd dat verzekeringen nog 
niet zo vanzelfsprekend waren een dergelijke ramp alleen maar opgevangen 
kon worden door steun van de gemeenschap. 
 

Aanvullingen van Gerard de Weger. 
De Visch was de WL18 en is door Jogchum blijkbaar weer hersteld, want in 
1882 staat hij nog steeds geregistreerd op zijn naam. Maar als Blazer, want 
hij is van na 1870 (toen werden geen aken meer gemaakt) en bij Alkema al 
helemaal niet. Sake Post, 66 jr, was de broer van Aant, 70 jr. 
Jan Pieters Kamma was getrouwd met Bontje Wytzes Visser. Ze was 26 jr 
en haar zoontje 3 jr en dochtertje 10 dagen. Ze was de zus van Eelze Wytzes 
Visser, 19 jr, en verloor dus haar man en broer. 
Anne Botes Groen, 58 jr, was schipper op de Blaas WL 15 "de Jonge 
Lolkje", ook een van de 5 overgebleven schepen van de ramp van 1883. WL 
staat voor de vloot van Westdongeradeel. 
 

Bronnen: 
Website Anton Musquetier, www.altijdstrijdvaardig.nl met index 
Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland 1813-1924. Toevalsvondsten, 
Zeeramp- Post, Aant Jans, Gezagvoerder op het vergane schip de Visch met 
een overzicht van de verzekerde waarde van het schip, de lading, waar het 
gebeurd is enz. jaar 1879 (4 bl.) 
Archief Leeuwarder Courant, online via www.archiefleeuwardercourant.nl, 
8 november 1879. 
Burgerlijke Stand Westdongeradeel, geboorte en huwelijken, ook via 
www.tresoar.nl. 
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Archief Gerard de Weger, Werkgroep Kustvisserij, Fiskerspaad 5, 
Moddergat. 
Zie ook: Vissersschip vergaan op het Pinkegat (1825), A.J. Dijkstra, 
Sneuper 52 en website Sneuper. 

 
Zoals bekend voltrok 
zich in 1883 de grote 
Ramp van Moddergat, 
waarbij 83 vissers 
omkwamen. In juni 
2008, 125 jaar na 
dato, wordt de ramp 
herdacht met activi-
teiten in Moddergat. 
Ook de replica van 
een Wierumer Aak, 
die bij de oude 
garnalenfabriek in 
Moddergat gebouwd 
is en een ligplaats in 
Esonstad heeft, zal 
weer varen.  
De WL18 van 
Jogchum Aants Post 
bestaat niet meer, 
maar in 1917 werd een 
nieuw Lemsterjacht 
(aak) gebouwd die in 
1956 door de 
eigenaren Monte 
Post, Johan Post en 
J.P. Visser opnieuw 
WL18 werd genoemd. 
De huidige eigenaar is 
de heer IJsbrand 
Dijkstra.  
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DIJKEN EN ZEEDIJKSTERS (1) 
 

Boekbespreking door Henk Aartsma (h.aartsma@home.nl) 
 

Het is alweer enige tijd geleden, maar er is een derde druk verschenen van 
het door Reinder Nouta geschreven boek ‘Dijken en Zeedijksters’. Het is 
een bewijs dat de inhoud van het prettig leesbaar boek en de verhalende 
stijl waarin het geschreven is, veel lezers aanspreekt. Net als in de 
succesvolle uitgave (15000 verkochte exemplaren) van het Engwierumer 
Polderhuisje weet de Dokkumer auteur ook deze keer weer het leven van de 
bescheiden, hard-werkende en plichtsgetrouwe bewoners, wonend aan de 
binnenvoet van de dijk op een voortreffelijke wijze te beschrijven. 
Aan het bestaande hoofdstuk 2 ‘Dijken in het zuidelijk Lauwerszeegebied’ 
is de afwatering aan het Ooster Nieuwkruisland met de inzet van een wind-
watermolen bij de buurtschap ‘De Kolk’ toegevoegd. Hoofdstk 14 is een 
compleet nieuw hoofdstuk geworden met de titel ‘De wonderbaarlijke 
Wonderdokter van Warfstermolen’. Het boek telt nu 272 pagina’s. De lay-
out ziet er keurig verzorgd uit. Op het zachtgroene omslag staat het 179 jaar 
oude contributiehuisje afgebeeld.  
De vele en vaak unieke foto’s ademen de sfeer uit van de leefomgeving 
waarin de zeedijksters woonden en werkten. De fotobeschrijvingen zijn in 
veel gevallen uiterst gedetailleerd en bevatten mede daardoor waardevolle 
aanvullende informatie. De voetnoten zijn aan het eind van de 
hoofdstukken geplaatst. De hoofdstukken beginnen meestal met een citaat 
of een gedicht. Verder bevat deze bijzondere uitgave namenlijsten van: 
leerlingen, hoofdonderwijzers, gereformeerde predikanten, bewoners van 
een boerderijtje op de Binnenvoeting van de Zeedijk en dijkopzichters. Ook 
de tekening van de bedijkingen rond het Lauwerszeegebied sinds het jaar 
1000 en de fragmenten van kadastrale tekeningen mogen niet onvermeld 
blijven. Achter in het boek bevindt zich een samenvatting (ook in het Duits 
en Engels).  
Het dorp Kollumerpomp speelt een belangrijke rol in het boek. Het dorp 
begon als een kleine nederzetting bij ‘De Pomp’, werd vervolgens een 
buurtschap en vele jaren later was er sprake van een dorp. Op circa 3 km 
afstand van Kollumerpomp stond op de binnenvoeting van de zeedijk een 
boerderijtje. Het leven van de bewoners wordt in het boek door de auteur 
uitvoerig beschreven. In voorjaar en zomer genoten de bewoners van de 
schoonheid van de natuur en was het pad naar het dorp redelijk begaan-
baar. Maar wanneer het in het najaar flink stormde en de kans bestond dat 
de dijk zou doorbreken en ’s winters een snijdende koude vrieswind uit het 
noordoosten waaide en de gezichten van schoolgaande kinderen geselde, 
was het bepaald geen pretje om op een dergelijke afgelegen plek te wonen.  
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In de nacht van maandag 6 september op dinsdag 7 september 1943 sloeg 
het noodlot toe. Het unieke boerderijtje brandde toen helaas tot de grond 
toe af. Daarmee hield voor altijd het postadres ‘Wester Nieuwkruisland, 
nummer 39, Kollumerpomp’ op te bestaan.  
Het boerderijtje op de binnenvoeting van de zeedijk bij Rintjeshoek onder 
Kollumerpomp mocht er dan wel niet meer zijn, de zeedijk bleef! Die bleef 
als een rots in de branding onder het beheer van een zorgdragende 
instantie (zeewerend waterschap) als wakerdijk onverstoorbaar waken over 
het achterliggende land. Bij het zeewerende waterschap waren op basis van 
jaarcontracten twee dijkopzichters in dienst. Dit waren geen banen voor 
het hele jaar rond. In de periode tussen 1 oktober en 31 maart was men 
volledig bij het waterschap werkzaam, in de tussenliggende tijd in los 
dienstverband bij derden. Bij calamiteiten was men echter wel oproepbaar. 
Een van de dijkopzichters was belast met het beheer en het onderhoud van 
het gedeelte zeedijk gelegen tussen Nittershoek en het zogenaamde 
Feitsma’s stek. De andere dijkopzichter was belast met het beheer en het 
onderhoud van de zeewering tussen Feitsma’s stek en Dokkumer Nieuwe 
Zijlen, inclusief de slaperdijken.  
Aan deze opzichter werd door het zeewerende waterschap vanaf 1916 een 
klein boerderijtje verhuurd. Na het vertrek van de familie Douwe Pilat werd 
de vroegere dienstwoning van de dijkopzichter, niet meer in functie zijnde, 
alsmede het bijbehorende erf, bouwland en bergplaats op 14 april 1967 
verkocht aan de heer F. Dijkstra voor de som van F 11.200,-.  
De meeste voormalige zeewerende waterschappen, althans de grotere, 
hadden vroeger een contributiehuis. Er werd in vergaderd door het bestuur 
dat onder meer beslissingen ter verbetering van de veiligheid nam, terwijl 
de waterschapsplichtigen vroeger er ook hun waterschapslasten kwamen 
betalen. Het contributiehuisje heeft tot de afsluiting van de Lauwerszee in 
1969 dienst gedaan bij het zeewerende waterschap Eastergoa’s Sédiken en 
is vervolgens op 11 december 1979 tegen een prijs van één gulden 
overgedragen aan de ‘Stichting Oud Kollumerland’.  
Voor meer informatie over het boek kunt U contact opnemen met Banda 
Kollum BV Voorstraat 32, 9291 CK Kollum. Tel: 0511-451341. 
 
 
1. De heer Reinder Nouta uit Dokkum is op 13 juli 2007 overleden. Vele 
jaren werden er van hem onder meer historische artikelen in de regionale 
nieuwsbladen gepubliceerd en niet zelden was de strijd tegen het water 
daarbij het onderwerp. Tevens schreef hij diverse boeken waarvan ‘Het 
Engwierumer Polderhuisje’ en ‘Dijken en zeedijksters’ succesnummers 
werden. 
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