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Voorwoord 

Het herenhuis van Helder aan de Dokkumer Ee maakt letterlijk deel uit van mijn da-

gelijks bestaan. Dat weet ik na lezing van het boekje dat voor u ligt. In de burgemees-

terskamer van het Dokkumer stadhuis bevindt zich namelijk het schouwstuk afkomstig 

van het herenhuis van Helder dat in 1773 is gebouwd: het prachtig geschilderde tegel-

tableau van de Harlinger tegelschilder Pals Karsten en de monumentale schoorsteen-

mantel met het houtsnijwerk van de ambachtskunstenaar Yge Rintjes. Deze ‘beeldsnij-

der’ heeft destijds ook de vroedschapkamer in het stadhuis met meesterlijk snijwerk 

verfraaid. Drie deuren uit de wand met bedstee en kasten uit hetzelfde herenhuis aan 

de Ee zijn ook met snijwerk van zijn hand verfraaid. Die deuren zijn in de vorige eeuw 

verwerkt in het kleine halletje voor de burgemeesterskamer. Het zijn indrukwekkende 

voorbeelden van de ambachtskunst die Yge Rintjes in de 18de eeuw tot stand bracht. 

Met de tekst van deze publicatie in de hand heb ik het tegeltableau nog eens 

nauwgezet bestudeerd en mij verwonderd over het vakmanschap en over de 

symbolische rijkdom van deze compositie. En met de deuren in het halletje voor 

mijn werkkamer zal ik voortaan nog behoedzamer omgaan. 

“Wie het heden beoordeelt moet over voldoende verleden beschikken”, aldus Wim 

de Bie. Hij heeft gelijk en dat verleden, ook het verleden van onze eigen denk-, 

woon- en leefwereld, moet toegankelijk blijven. Daarvoor hebben we mensen 

nodig die het verleden willen ontsluiten, beschrijven en verbeelden. Ihno Dragt en 

Sytse ten Hoeve hebben dat gedaan voor een herenhuis aan de Dokkumer Ee. De 

bouw, de locatie, de naamgeving, de opeenvolgende eigenaren en het cultureel 

erfgoed dat vanuit het herenhuis een nieuw onderkomen heeft gevonden in het 

stadhuis in Dokkum: alle facetten komen aan bod. De 62 noten wijzen op hun 

nauwgezette werkwijze, hun enthousiasme spreekt uit iedere pagina. 

Ik spreek mijn dank uit aan deze auteurs en aan alle andere betrokkenen bij dit 

onderzoek en nodig de lezer van harte uit deel te nemen aan deze boeiende 

tijdreis van een herenhuis aan de Ee naar de burgemeesterskamer aan de Syl.

Marga Waanders, Burgemeester Dongeradeel
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Kopergravure door Jacob Folkema 

(Dokkum 1692 - Amsterdam 1767).

Een uit een serie van de 11 Friese 

steden, uitgegeven door Abraham 

Allard. De prenten zijn ongeveer 

1720 te dateren.

Onderschrift: DOKKUM, een Stad 

in Friesland in Oostergo aan ’t 

Riviertje de Ee vier uuren noord-

oostwaard van Leewerden. Geheel 

rechts is een aantal huizen aange-

geven alsmede de naam Altena. 

Vanouds stond een herberg met 

die naam aan de Voorstreek, met 

stalling voor (trek-)paarden. De 

prent is niet betrouwbaar genoeg 

weergegeven om op te kunnen 

maken of een van de afgebeelde 

huizen het Slotje betreft, maar 

daar lijkt het niet op. Opmerkelijk 

is dat langs het jaagpad waar het 

paard loopt door Folkema een 

aantal gearceerde rechthoeken is 

aangegeven. De tekst erbij, Platte 

Grond van de Neye Husen, lijkt er 

op te duiden dat hier de bouw van 

een aantal huizen gepland was. 

Men zou eerder een geleidelijke 

aanwas van huizen verwachten 

dan een reeks in één keer, want 

wie zou de opdrachtgever moeten 

zijn geweest? 
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Inleiding

De aanleiding voor deze publicatie was het onderzoek van Sytse ten Hoeve, oud-

directeur van het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek, naar Fries beeldhouw-

werk, waaronder houtsnijwerk aan kamerbetimmeringen in de 18de eeuw. In 

dat kader kwam hij eind 2010 ook bij museum Het Admiraliteitshuis met enige 

vragen, onder andere over het zogenaamde Slotsje over de Ee. Onder die naam 

staat sinds een jaar of zeventig het herenhuis van de familie Helder bekend, 

waarvan de betimmering terecht kwam in het stadhuis van Dokkum. Daar siert 

deze, inclusief een betegelde schouw, nog steeds de burgemeesterskamer. 

Maar is de benaming Slotsje voor dit pand wel juist en werd daar niet een ander, na-

bijgelegen huis mee bedoeld? Het leek alleszins de moeite waard om eens op een 

rijtje te zetten wat er te vinden is over die slotsjes, waarvan één in ieder geval een 

interieurdecoratie had, die tot de top hoort van wat toen in Friesland op dit gebied 

tot stand kwam. In november 2011 vond een symposium plaats in Leeuwarden over 

het Friese interieur en vooral over wat daarvan bewaard bleef.1 Het hierboven ge-

noemde interieur kwam daarbij meermalen ter sprake. In deze publicatie wordt het 

misverstand over de benaming slotje voor het herenhuis uit de wereld geholpen. 

De lotgevallen van dit huis en de interieuronderdelen worden op een rij gezet en 

besproken. Ook het ‘echte’ slotje, een pand vlakbij het herenhuis van Helder, wordt 

behandeld. Sytse ten Hoeve schreef een apart slothoofdstuk over het houtsnijwerk 

van het herenhuis en vergelijkt dit met ander werk van de houtsnijder Yge Rintjes. 

Zoals altijd kan een dergelijke publicatie niet tot stand komen zonder de me-

dewerking van diverse personen en instanties. Met name de medewerking van 

Sytse ten Hoeve, Jan Pluis, Jelte Kits, Max Posthuma (overleden 2011), Warner 

Banga, gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen, het Fries Scheep-

vaartmuseum te Sneek en gemeentelijke archieven te Dokkum en Damwoude 

verdienen het hier genoemd te worden, zonder anderen te kort te willen doen. 

Ihno Dragt, directeur-conservator streekmuseum Het Admiraliteitshuis Dokkum 

Sijbrandahuis tegenover De Streek. 

Kaart van de gemeente Dokkum 

en Omstreken, schaal 1 à 1250. 

Ingezonden door den Opzichter 

van den provincialen Waterstaat 23 

November 1915, R. Miedema. 

Nummer 71 is het herenhuis van 

Helder; 67-68 een woning met 

schuur; 64 de houtkolk naast de 

zaagmolen (65). Onderaan is nog 

net De Hoedemakersplaats te 

zien (rood ingekleurd). Tegenover 

dit complex aan de overkant van 

de Dokkumer Ee, hier trekvaart 

van Leeuwarden naar Dokkum 

genoemd, is De Streek te zien. De 

Streek is ingesloten tussen de trek-

weg en de weg van Holwerd naar 

Dokkum. Ook daar was in deze tijd 

een houtzaagmolencomplex, inge-

klemd tussen twee armen van het 

riviertje de Paesens. Het laatste 

deel is hier gedempt ter hoogte 

van het onbebouwde perceel met 

nummer 1775. Op de hoek waar 

de Paesens in de Dokkumer Ee 

uitmondde lag het ‘echte’ Slot, hier 

met de nummers 1457 en 168. 

Sijbrandahuis tegenover De Streek. 

Kaart van de gemeente Dokkum 

en Omstreken, schaal 1 à 1250. 

Ingezonden door den Opzichter 

van den provincialen Waterstaat 23 

November 1915, R. Miedema. 

Nummer 71 is het herenhuis van 

Helder; 67-68 een woning met 

schuur; 64 de houtkolk naast de 

zaagmolen (65). Onderaan is nog 

net De Hoedemakersplaats te 

zien (rood ingekleurd). Tegenover 

dit complex aan de overkant van 

de Dokkumer Ee, hier trekvaart 

van Leeuwarden naar Dokkum 

genoemd, is De Streek te zien. De 

Streek is ingesloten tussen de trek- 

weg en de weg van Holwerd naar 

Dokkum. Ook daar was in deze tijd 

een houtzaagmolencomplex, inge- 

klemd tussen twee armen van het 

riviertje de Paesens. Het laatste 

deel is hier gedempt ter hoogte 

van het onbebouwde perceel met 

nummer 1775. Op de hoek waar 

de Paesens in de Dokkumer Ee 

uitmondde lag het ‘echte’ Slot, hier 

met de nummers 1457 en 168. 

Inleiding 

De aanleiding voor deze publicatie was het onderzoek van Sytse ten Hoeve, oud- 

directeur van het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek, naar Fries beeldhouw- 

werk, waaronder houtsnijwerk aan kamerbetimmeringen in de 18de eeuw. In 

dat kader kwam hij eind 2010 ook bij museum Het Admiraliteitshuis met enige 

vragen, onder andere over het zogenaamde Slotsje over de Ee. Onder die naam 

staat sinds een jaar of zeventig het herenhuis van de familie Helder bekend, 

waarvan de betimmering terecht kwam in het stadhuis van Dokkum. Daar siert 

deze, inclusief een betegelde schouw, nog steeds de burgemeesterskamer. 

Maar is de benaming Slotsje voor dit pand wel juist en werd daar niet een ander, na- 

bijgelegen huis mee bedoeld? Het leek alleszins de moeite waard om eens op een 

rijtje te zetten wat er te vinden is over die slotsjes, waarvan één in ieder geval een 

interieurdecoratie had, die tot de top hoort van wat toen in Friesland op dit gebied 

tot stand kwam. In november 2011 vond een symposium plaats in Leeuwarden over 

het Friese interieur en vooral over wat daarvan bewaard bleef! Het hierboven ge- 

noemde interieur kwam daarbij meermalen ter sprake. In deze publicatie wordt het 

misverstand over de benaming slotje voor het herenhuis uit de wereld geholpen. 

De lotgevallen van dit huis en de interieuronderdelen worden op een rij gezet en 

besproken. Ook het ‘echte’ slotje, een pand vlakbij het herenhuis van Helder, wordt 

behandeld. Sytse ten Hoeve schreef een apart slothoofdstuk over het houtsnijwerk 

van het herenhuis en vergelijkt dit met ander werk van de houtsnijder Yge Rintjes. 

Zoals altijd kan een dergelijke publicatie niet tot stand komen zonder de me- 

dewerking van diverse personen en instanties. Met name de medewerking van 

Sytse ten Hoeve, Jan Pluis, Jelte Kits, Max Posthuma (overleden 2011), Warner 

Banga, gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen, het Fries Scheep- 

vaartmuseum te Sneek en gemeentelijke archieven te Dokkum en Damwoude 

verdienen het hier genoemd te worden, zonder anderen te kort te willen doen. 

Ihno Dragt, directeur-conservator streekmuseum Het Admiraliteitshuis Dokkum



10 

Het zogenaamde ‘Slotsje over de Ee’

Met het zogenaamde ‘Slotsje over de Ee’, een foutieve benaming voor het  

woonhuis van de familie Helder, wordt een aanzienlijk huis bedoeld, een vrij-

staand herenhuis dat bij het dorpje Sijbrandahuis in de gemeente Dantumadeel 

hoorde. In feite lag het dichter bij Dokkum dan bij Sijbrandahuis, recht tegenover 

De Streek. De Streek op haar beurt hoorde weer gedeeltelijk bij Oostdongeradeel 

en bij Westdongeradeel.2 

Deze wonderlijke situatie was het rechtstreekse gevolg van de omstandigheid dat 

Dokkum buiten haar omwalling geen grond bezat. Door ruimtegebrek in de stad 

zelf ontstond er noodgedwongen al vroeg bebouwing direct buiten de stadsgren-

zen. Daar was ruimte genoeg, al was het dan in andere gemeenten. In 1925 werd 

het gebied door Dokkum geannexeerd, waardoor eindelijk de bebouwing die bij 

de binnenstad van Dokkum aansloot, in juridische zin ook bij die stad ging horen. 

Bij de benaming ‘Slotsje over de Ee’ wordt uitgegaan van de kant van De Streek en 

bovendien suggereert het al bijna dat er ook een slotje aan deze zijde van de Ee, 

c.q. aan De Streek, stond. Hier was in de 18de eeuw al een behoorlijk aantal huizen 

en bedrijven gevestigd, waaronder één huis dat in later tijd ook Slot of Slotsje werd 

genoemd, waarover later meer. De bewoners van toen zagen hoe in het jaar 1773, 

op het tot dan toe kale land aan de overkant van de Ee, bij een heel complex van 

houtzaagmolen, knechtenwoningen, boerderij en schuren, een fraai woonhuis voor 

de eigenaar van het geheel en zijn nieuwe bruid werd gebouwd. Pronkstuk van de 

inrichting vormde de schouw met een groot tegeltableau. Van het herenhuis is het 

bouwjaar zeker, van de andere gebouwen is het waarschijnlijk dat ze er al 20 jaar 

stonden, op een terrein dat De Polle (in het Fries De Pôlle) heette. De betekenis van 

dat woord is vermoedelijk verhoogd perceel en in dit geval zou dat kunnen komen 

door de grond die uitgegraven werd om een houtkolk (gracht) te verkrijgen bij de 

zaagmolen.3 Die houtkolk, gegraven haaks op de Ee en daarmee zonder afschei-

ding verbonden, was een opslag waar de houten stammen dreven die via de Ee per 

schip waren aangevoerd vanuit (hoofdzakelijk) de Oostzeelanden.

Herenhuis, boerderij, molen,  

kalkovens en houtkolk van de 

familie Helder: alles is weg.  

Alleen enkele straatnamen houden 

de herinnering in stand. “Over de 

Ee” heet nu de weg waar eertijds 

het herenhuis gelegen was. Ande-

re namen zijn: De Polle, Houtkolk, 

Mûnedyk (Molenweg), Helders-

straat en Hoedemakersweg.
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De bewoners van het herenhuis

Jan Jans Helder werd omstreeks 1700 te Westergeest geboren en overleed 20 

januari 1753. Hij werd landbouwer van beroep, eerst in zijn geboortedorp en later 

te Sijbrandahuis en Dokkum. Hij trouwde met Ittje Pieters (overleden 20 maart 

1758). Op 17 augustus 1727 werd in Westergeest hun zoon Jan Jans Helder gebo-

ren, de derde Jan Helder op rij. Net als zijn vader zou ook hij in eerste instantie 

landbouwer worden. 

Maar hij erfde ongetwijfeld het nodige van zijn vader, die in de Quotisatiekohie-

ren (belastingboeken) van 1749 een ‘rijke boer’ genoemd wordt. En met dat geld 

liet hij volgens één bron nog in 1753, het sterfjaar van zijn vader, een houtzaag-

molen bouwen en begon daarbij een houthandel.4 Hij was toen 25 jaar oud 

en sinds ongeveer 5 jaar getrouwd met de Wierumse Iefke Cornelis Heeringa 

(Wierum circa 25 augustus 1726 - Sijbrandahuis 3 april 1770).

Ze hadden inmiddels ook al een zoon genaamd Pieter, die geboren was op 24 

augustus 1748. Daarna volgden nog 8 kinderen.5 

Het is goed mogelijk dat Jan en Iefke toen woonden in het stenen huis met ver-

Uit het Speciekohier (belasting-

boek) voor Sijbrandahuis 1774. 

Hieruit blijkt dat Jan Helder zijn 

nieuwe huis op niet eerder be-

bouwde grond liet neerzetten.
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dieping direct naast de houtstek (werf met droogschuur voor het hout).

Een jaar na de geboorte van haar laatste kind overleed moeder Iefke, 43 jaar 

oud (1770). Jan Helder bleef achter met enkele nog erg jonge en een aantal bijna 

volwassen kinderen. De oudste zoon Pieter trouwde twee jaar na het overlijden 

van zijn moeder. Zijn vader had in datzelfde jaar 1772 ook weer trouwplannen. 

Eind november was de derde proclamatie van zijn voorgenomen huwelijk. Direct 

na oud en nieuw, op 3 januari 1773, werden hij en Dieuwke Jelles in de kerk van 

Rinsumageest met elkaar in de echt verbonden. Zij was ongeveer van dezelfde 

leeftijd (geboren maart 1728 te Oudkerk) als zijn eerste vrouw en weduwe van 

Wopke Tolsma.6 

Op het moment van trouwen was zij bijna 45 jaar oud en voor zover bekend 

kwamen er geen kinderen meer uit dit tweede huwelijk. Wel bracht zij mini-

maal drie kinderen mee, van wie de oudste toen 13 jaar was. Met haar zou hij 

een nieuw huis betrekken dat hij op een koud steed (=onbebouwde grond) liet 

bouwen in datzelfde jaar 1773.7 Een nieuwe vrouw, een nieuw huis: Jan Helder 

begon duidelijk aan een nieuwe fase in zijn leven.

De eerste bewoners van het herenhuis waren dus Jan Helder en zijn tweede vrouw 

Dieuwke Jelles, beiden met nog enkele kinderen uit hun eerste huwelijken. 

Jan Helder heeft er zo’n 34 jaar gewoond, waarvan de helft van de tijd opnieuw 

als weduwnaar. Dieuwke overleed namelijk in 1789. Als Jan Helder zelf in 1807 

overlijdt, nalatende 8 kinderen, erft zijn derde zoon Cornelis het herenhuis en 

de zaagmolen met wat daarbij hoorde. Diens broer Thomas erfde grote stukken 

weiland daar aan grenzend. Na de splitsing wordt Cornelis Helder, dan bewoner 

van het herenhuis, zaagmolenaar genoemd.8 

We komen hem ook tegen bij de volkstelling van 1829. Dan worden onder Sijbran-

dahuis op nummer 25 genoemd: de inmiddels 71-jarige Cornelis Jans Helder en zijn 

57-jarige vrouw Zwaantje Freerks ter Weer, geboren te Leer in Oost-Friesland. 

Het herenhuis werd uiteindelijk door vijf generaties Helder bewoond, voor het in 

andere handen overging.

Het was altijd een deftige familie met geld en invloed. De Dokkumer amateur-

historicus D. van Minnen schreef in 1975 een krantenartikel (waarbij hij in navol-

Luifelmuts, 1780-1785.

Deze muts is waarschijnlijk als 

trouwmuts gedragen door Jeltje 

Posthumus-Boersma in 1783. Haar 

dochter Sidonia trouwde met de 

houthandelaar Jan Cornelis Helder, 

een kleinzoon van Jan Jans Helder. 

Een soortgelijke muts van prachtig 

kloskant zal de vrouw van Jan 

Helder gedragen hebben in het 

Slotsje over de Ee. Collectie Fries 

Scheepvaartmuseum Sneek.
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Het echtpaar Gorter-Helder om-

streeks 1870 gefotografeerd in 

Leeuwarden bij studio E. Fuchs. 

Yfke (Iefke) Cornelis Helder 

(1806-1873) werd geboren te 

Sijbrandahuis op oudejaarsdag 

1806, mogelijk in het huis van 

haar grootvader Jan Helder. 

Want Yfkes vader erfde het 

huis toen Jan enige maanden 

daarna overleed. Zij heeft er dus 

in ieder geval haar hele jeugd 

doorgebracht, tot haar huwelijk 

met de Kollumer Klaas Harkes 

Gorter (1806-1879). Deze wordt 

van beroep houtzaagmolenaar 

en houthandelaar genoemd. 

Yfke is op deze foto gekleed in 

Fries kostuum, bestaande uit 

een donkere jak-rokcombinatie 

en de Friese hoofdtooi. Het jak 

heeft een zeer lange schoot en 

eindigt middenvoor in een grote 

punt, die verstevigd was met 

baleinen. Deze zogenaamde 

snebbe zat over het schort 

dat ze droeg en dat qua kleur 

nauwelijks te onderscheiden is 

van de rok. De enige versiering 

op het jak is wat sierband op 

de manchetten. Om de hals 

draagt zij een dubbel snoer 

grote kralen, mogelijk granaten, 

die samenkomen in een rijk 

bewerkt, waarschijnlijk gouden 

slot. Ze gaan half schuil achter 

de strik van het zijden sjaaltje 

met franje. Op het hoofd heeft 

zij een oorijzer dat gezien haar 

stand ook van goud zal zijn 

geweest en dat flonkerde onder 

de kanten (flodder-)muts. De 

knoppen van haar oorijzer zijn 

rijk bewerkt. Klaas Gorter is 

gekleed in een keurig pak van 

zwarte, glanzende stof. De jas 

valt vooral op door de zeer lange 

slippen die over de stoelleuning 

hangen.
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Het echtpaar Helder-Gorter circa 

1870 gefotografeerd in Leeuwar-

den bij studio E. Fuchs. 

Lutske Klazes Gorter was een 

dochter van het echtpaar op de 

vorige foto. Zij werd geboren op 

17 september 1839 te Dantuma-

woude en overleed in 1914, op 

75-jarige leeftijd, te Leeuwar-

den. 

In 1864 trouwde ze, 24 jaar oud, 

met de even oude Auke Jans 

Helder (Sijbrandahuis 1840 - 

Leeuwarden 1918). 

Beiden waren ze een achter-

kleinkind van Jan Jans Helder 

en bovendien volle neef en 

nicht. Het was deze Auke Helder 

die eerst samen met, later 

opgevolgd door zijn zoon Jan, 

het voorouderlijk huis te koop 

aanbood (1912-1915).

Lutske is gekleed in Friese 

dracht, met gouden oorijzer en 

floddermuts op het hoofd. Haar 

jak met de geschulpte panden 

wordt om het middel gesloten 

met een stoffen riem met strik. 

Om beide polsen draagt ze 

een, waarschijnlijk identieke, 

brede armband. Een soortgelijk 

exemplaar wordt in het museum 

bewaard en is van vulcaniet 

(imitatie-git) gemaakt. Auke 

Helder heeft een ringbaardje. In 

het knoopsgat van zijn vest is 

een horlogeketting vastgezet; 

het vestzakhorloge daaraan is 

niet zichtbaar.
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ging van Wendelaar Bonga een onderscheid maakt tussen ’t Slot van Helder en 

het Slotsje op De Streek) en zegt hierover het volgende.9 Naast het huis was een 

gracht met een scheepshuis. Daarin lag een prachtig wit jacht waar men mee op 

reis ging, o.a. naar Harlingen waar de houtaanvoer was. Ook ging men er zon-

dags mee naar de kerk. Daar dit deel van de Streek kerkelijk onder Sijbrandahuis 

viel moest men in Rinsumageest kerken. Via de Woudvaart voer men naar ‘de 

Geast’. Ook was er een looppad door de landerijen. De familie Helder ging ook 

wel per koets op reis. Aan de overkant van de Ee was een koetshuis, de paarden 

stonden bij Tjepkema op stal. 

Maar dan breken donkere tijden aan voor het bedrijf. In januari 1894 nam de 

toenmalige eigenaar Auke Jans Helder hypotheken op zijn bezittingen, tot een 

totaal van 14.000 gulden.10 Daartoe moest hij het onderpand, zijn onroerende 

goederen, verzekeren tegen brand: 4.500 gulden op “de Heerenhuizing”, 5.000 

gulden op “de Huizing en Houtstek” en 2.000 gulden op “de Burgerhuizing van 2 

woningen” [de knechtenwoningen]. De molen werd niet apart genoemd, maar 

zal ook verzekerd zijn geweest. Want toen aan het einde van datzelfde jaar de 

18de-eeuwse molen afbrandde, kon Auke Helder meteen een andere laten neer-

zetten. Deze molen kreeg de naam De Phenix, een toepasselijke naam voor een 

als het ware uit de as herrezen molen.11 De Phenix was in 1905 verzekerd voor 

9.500 gulden.

Einde 1907 gingen Auke Jans Helder en zijn zoon Jan een vennootschap van koop-

handel aan, ten doel hebbende de uitoefening van den houthandel, den handel in 

bouwmaterialen, de houtzagerij en de kalkbranderij in den ruimsten zin.12

Een paar jaar later al ging het mis met de jonge vennootschap. Volgens Banga 

(zie noot 17) kwam de neergang van het bedrijf vooral door concurrentie en het 

niet meegaan in de mechanisatie. Maar hoe dan ook, het liep fout. 

In 1911 wordt er een faillissement van de firma A. Helder & zoon aangekondigd, 

later dat jaar is het weer ingetrokken.

In de Leeuwarder Courant verschenen verscheidene advertenties waarbij de vei-

ling van Helders bezit werd aangekondigd. Eerst bij veiling van 19 juli, later van 2 

augustus. 

Schildje met de naam van Jan 

Helder op een fotoalbum van rond 

1900. Geschenk Fries Scheepvaart-

museum te Sneek, dat het zelf  

ontving uit het legaat van me-

vrouw Sustring-Sijtsma, een telg 

uit de familie Helder.
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Verkooping houtzagerij en kalkbranderij bij Dockum.

B. Keijer, cand.-not.-plaatsvervanger voor den notaris mr. A.H. van Kleffens te 

Harlingen, zal op Woensdag 2 Augustus 1911, nam. 4 1/2 uur, in het hotel Lijbe-

ring te Dockum, finaal verkoopen: 

Den WINDHOUTZAAGMOLEN de Phoenix, met HOUTSCHUUR, WOONHUIS, KAN-

TOOR, ARBEIDERSWONINGEN, TERREIN, HOUTKOLK en opvaart, twee KALKOVENS 

met LESCHHUIS, benevens het HEERENHUIS met tuin, alles toebehoorende aan de 

firma A. Helder & Zoon en in één complex gelegen aan de Ee onder Sijbranda-

huis, in de onmiddellijke nabijheid van Dockum, samen groot 1.53.56 H.A. 

Foto van de houtzaagmolen De 

Phenix toen deze nog volop 

in bedrijf was, 1900-1925. Het 

uitgesneden houten naambord op 

de molenromp is hier nog juist te 

zien. De foto is genomen vanuit 

het noorden, ongeveer ter hoogte 

van de kalkbranderij. Op de ach-

tergrond is De Hoedemakersplaats 

te zien tussen de bomen. Op de 

voorgrond de houtkolk met daarin 

de aangevoerde boomstammen. 

Als het hout voldoende water had 

opgezogen was het beter te zagen.
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B. Keijer, cand.-not.-plaatsvervanger voor den notaris mr. A.H. van Kleffens te 

Harlingen, zal op Woensdag 2 Augustus 1911, nam. 4 1/2 uur, in het hotel Lijbe- 

ring te Dockum, finaal verkoopen: 

Den WINDHOUTZAAGMOLEN de Phoenix, met HOUTSCHUUR, WOONHUIS, KAN- 

TOOR, ARBEIDERSWONINGEN, TERREIN, HOUTKOLK en opvaart, twee KALKOVENS 

met LESCHHUIS, benevens het HEERENHUIS met tuin, alles toebehoorende aan de 

firma A. Helder & Zoon en in één complex gelegen aan de Ee onder Sijbranda- 

huis, in de onmiddellijke nabijheid van Dockum, samen groot 1.53.56 H.A. 
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Er was kennelijk geen belangstelling en de veiling heeft niet plaatsgevonden. 

In januari 1912 wordt nog personeel gezocht voor de windhoutzaagmolen: een 

meesterknecht en een onderknecht per 12 mei. Maar de nood was hoog.

In februari 1912 worden het burgerhuis met grote tuin waarin Auke Helder woont 

alsmede het burgerhuis bewoond door Jan Helder Az. per 12 mei te huur aange-

boden. 

Dat bleek ook de oplossing niet. 

In 1915 wordt het hele complex van molen, herenhuis et cetera opnieuw te 

koop aangeboden. Het tegeltableau van de schouw kon afzonderlijk aangekocht 

worden. Eigenaar en bewoner van ‘het heerenhuis met fraaien tuin’ is dan Jan 

Helder. De laatste Helder die het pand bewoonde, net als de eerste een Jan 

Helder, heeft daar maar heel kort van kunnen genieten. 

Want deze keer lukte de verkoop eindelijk.

Nieuwe eigenaar van het huis, inclusief de betimmering en de schouw die dus 

niet apart verkocht waren, werd in dat jaar de Dokkumer houthandelaar en 

koopman Hendrik Raadsma. De gemeente Dokkum had in 1925 haar grondge-

bied ten koste van Dantumadeel mogen uitbreiden, zodat vanaf dat jaar het 

herenhuis ook juridisch bij Dokkum hoorde. De kinderloze Raadsma bewoonde 

het herenhuis tot einde 1926 en verkocht het op zijn beurt in januari 1927. 

Directe aanleiding voor deze verkoop schijnt een val van Raadsma te zijn ge-

weest in het water naast zijn huis, laat op de avond. Gekleed als hij was in een 

dikke jas bracht hij het er maar nauwelijks levend van af. 

Nieuwe eigenaren werden (voor 3.266 gulden) de zwagers Zwart en Slagter, 

die een kunstmesthandel hadden en het herenhuis voor opslag van kunstmest 

wilden gebruiken. Bij de verkoop van de herenhuizinge met tuin en verder 

aanbehooren werd aanvankelijk de schoorsteentegelplaat uitgesloten, maar - 

net als in 1915 - werd de hele betimmering inclusief de betegelde schouw toch 

samen met het huis verkocht. Ook de linnenstokken op zolder hoorden bij de 

koop, evenals 15 stel - en 2 enkele - zonneblinden en het kippenhok. Raadsma 

verbond zich wel om het bruggetje over de opvaart naar het molenterrein af te 

breken. De molen en wat daarbij hoorde werd aan een ander verkocht.13 

Het bord dat op de houtzaagmolen 

heeft gezeten wordt bewaard in 

het streekmuseum. Het meet 101 x 

75 cm en is voorzien van de naam 

en een vergulde afbeelding van 

een feniks (phoenix) die oprijst 

uit de vlammen. De feniks is van 

oorsprong een fabeldier waarvan 

geloofd werd dat het in staat was 

steeds opnieuw uit zijn eigen as 

herboren te worden. Het christelijk 

geloof zag in de feniks een sym-

bool van de herrijzenis. 
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En zo werd het ooit zo fraaie huis met zijn belangwekkende interieur en prach-

tige tuin gedegradeerd tot een pakhuis, daartoe onttakeld en voor een deel 

afgebroken. 

Wanneer het herenhuis van Helder helemaal tegen de vlakte ging is niet hele-

maal zeker. Waarschijnlijk kort na 1941.14 

Op zich is het verwonderlijk dat het herenhuis zo treurig kon eindigen. Want in 

1930 nog werd het huis op een voorlopige lijst van rijksmonumenten geplaatst. 

De opname daartoe zal nog voor - of kort na - de koop door Zwart en Slagter zijn 

gedaan.

De korte omschrijving was als volgt.15 

Heerenhuis (1773) aan de Dokkumer Ee. Gesneden deur met zijlichten in om-

lijsting. Aan de achterzijde een deur met luifel. Inwendig: in de gang gesneden 

deuren. Twee voorkamers met gesneden bedschotten; schouw met betegeling. 

In de keuken een eiken glazenkast (XVIId).

Die eiken glazenkast kwam in het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek terecht, 

maar was daar overbodig en ook niet op zijn plaats. In 1977 kwam de kast in 

bezit van een Dokkumer familie die aan de Helders verwant is.16 

Ansicht uit circa 1910, uitgegeven 

te Dokkum door A.J. Schaaf, slordig 

ingekleurd. De foto is genomen 

vanaf De Streek. Centraal staat, 

zich spiegelend in de Ee, het witte 

huis met het rode dak. Het is tegen 

de houtstek (houtschuur) aan-

gebouwd en is verlengd naar het 

zuiden toe, maar met slechts één 

verdieping. Het is waarschijnlijk 

dat dit pand nog wat ouder was 

dan het herenhuis en in feite het 

molenaarshuis betrof. Molen De 

Phenix is erachter zichtbaar. Rechts 

van het huis de knechtenwonin-

gen. Geheel links op de foto is het 

bruggetje te zien met wit geverfde 

leuning, dat het molencomplex 

verbond met het terrein van het 

woonhuis van de familie Helder.
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Het exterieur

Er zijn drie afbeeldingen bekend van het exterieur van het huis: een geschil-

derde uit de beginfase en een aquarel en een foto, beide uit de eindfase.17 Hier 

en daar is het huis heel in de verte te zien op foto’s genomen vanuit Dokkum. 

Helaas verhindert de bomenrij rondom het huis een goed zicht daarop. Voorts is 

er één foto uit 1924 van de schouw op zijn oorspronkelijke plaats. 

De geschilderde afbeelding vinden we op een doek in particulier bezit dat er uit 

ziet als een schoorsteenstuk. Heel duidelijk staat er op aangegeven dat dit het 

terrein van Jan Jans Helder betreft, genaamd De Polle. Ook het jaartal 1773 staat 

erbij als stichtingsdatum van het complex. De datering van het ongesigneerde 

schilderij moet wat later zijn. Maar met wat naïef geschilderd werk, zoals hier, is 

dat vaak moeilijk precies te zeggen. De begroeiing, zoals de leibomen rond het 

herenhuis links, lijkt al enkele tientallen jaren oud te zijn; alles bij elkaar geno-

men zal het schilderij zo tussen 1780 en 1820 te dateren zijn.18 

De schilder heeft aan de kant van De Streek gestaan. Op de voorgrond de trek-

weg waarlangs een trekschuitje voortgetrokken wordt. Aan de overkant van het 

water zijn nog twee vaartuigen te zien: een schouw of pontje, waarmee tussen 

De Polle en De Streek kon worden gevaren en een Fries jachtje, mogelijk van 

Advertentie uit de Leeuwarder 

Courant, 15 oktober 1915.

Glazenkast uit het herenhuis van 

Helder, eind 18de eeuw.
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de familie Helder zelf. Rechts het complex van houtzaagmolen met woonhuis/

kantoor en daar tegenaan gebouwde droogschuur en arbeiderswoningen, mid-

den achter een boerderij, later genaamd De Hoedemakersplaats. Deze boerderij 

hoorde ook tot het bezit van de familie Helder. In 1840 woonden Trijntje Thomas 

Helder en haar man Sjolle Gerrits Sinia er.19

Het herenhuis links, waar het ons hier om gaat, heeft alleen een zolderverdie-

ping. De gootlijst bevindt zich ongeveer ter hoogte van de zoldervloer en wordt 

onderbroken door een gemetselde dakkapel. Als het metselwerk van deze kapel 

zoals hier in hetzelfde vlak ligt van - en daardoor een eenheid vormt met - de 

gevelwand daaronder spreekt men van een Vlaamse gevel. Dit Vlaamse geveltje 

Aquarel uit 1924 door D. Miedema, 

eigendom van mevrouw P. Banga. 

Het herenhuis met de rij geknotte 

bomen ervoor spiegelt zich in het 

water. Rechts ervan de zaagmolen 

en het witte molenhuis tegen de 

houtstek aan.
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heeft een klokvorm met een natuurstenen, gebeeldhouwde bekroning. Onder 

de krullen was waarschijnlijk het jaartal 1773 te zien.20 Uit latere plattegronden 

van het gebied blijkt dat het pand dan een rechthoekig grondplan heeft. Ver-

moedelijk had het deze vorm al vanaf het begin. Op het schilderij zijn op de vier 

hoeken van het dak schoorstenen te zien. 

In de voorgevel is een centrale, omlijste deur met smalle zijvensters en een 

bovenlicht om de gang te verlichten.21

Schoorsteenstuk met de vroegste 

afbeelding van het bezit van Jan 

Helder, 1780-1820, huidige verblijf-

plaats onbekend. 
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Op de foto is te zien dat er in de loop van de 19de eeuw het een en ander gewij-

zigd werd aan het exterieur.22 

We zien 19de-eeuwse schuiframen. Het Vlaamse geveltje is vervangen door een 

erker met balkon die een verbrede daklijst doorbreekt. De gebogen bovenzijde 

van de erker wordt bekroond door twee vazen. De wangstukken lopen uit in een 

krul; aan de bovenkant ervan is het stichtingsjaar 1773 weer opgenomen, terwijl 

het balkon zelf eerder uit de tweede helft van de 19de eeuw zal dateren. Op de 

De enige foto van het exterieur van 

het woonhuis van de familie Helder, 

vermoedelijk uit 1924. Erbij details 

van de dakkapel met balkon uit de 

19de eeuw maar met het jaartal 

1773 en het houtsnijwerk op de 

voordeur die wel uit 1773 stamt.
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schoorstenen zijn kappen gekomen.

Het lijkt er op dat het gesneden bovenlicht vervangen is in de eerste helft van 

de 19de eeuw. We zien hier een ovaal met stralen, waarvan de langere horizon-

tale en verticale voor steun zorgen. 

Al met al een deftig huis, waarbij we tegenwoordig meer de associatie hebben 

met bijvoorbeeld een pastorie dan met een molenaarswoning, zoals dit huis in 

publicaties na 1945 meermalen aangeduid werd. Een molenaarswoning is het 

woonhuis van een molenaar, gelegen in de nabijheid van de molen. In die zin 

moet wellicht eerder de direct aan de houtstek gebouwde woning met kantoor 

molenaarswoning genoemd worden. Aanzienlijke molenaarshuizen waren er wel 

in die tijd, ook met een zogenaamd Vlaams geveltje zoals bij dit herenhuis. Een 

voorbeeld daarvan is in Ferwerd bewaard gebleven.23 

En Jan Jans Helder stond nooit te boek als molenaar, ook al hoorde tot zijn uitge-

breide bezittingen naast huizen en boerderij ook de houtzaagmolen, maar altijd 

als koopman of houthandelaar. De eerste omschrijving van zijn woning was huis. 

Toen het bezit na zijn dood verdeeld werd stond de nieuwe bewoner van het 

huis in 1808 wel te boek als houtzaagmolenaar. In latere tijd in verkoopakten, 

andere archiefstukken en krantenartikelen werd zijn woning echter altijd een 

herenhuis genoemd.   
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Tot een publicatie van Wendelaar Bonga uit 1942 waarin hij terloops stelt dat het 

huis van Helder in de wandelgangen het Slot werd genoemd.24 Maar Dokkumers 

als Jelte Kits (wiens vader als directeur van de kunstmesthandel het herenhuis 

goed kende) en gemeentebode Max Posthuma, kenden deze benaming niet. 

Wel de omschrijving ’t Slotsje voor een ander pand tegenover het herenhuis. 

Vermoedelijk heeft Wendelaar Bonga zich eenvoudigweg vergist. Als hij in 1947 

een apart artikel wijdt aan ’t Slotsje dat tegenover het herenhuis stond, rept hij 

met geen woord over het bestaan van een ander slot daar vlakbij. Hoe komt het 

dan dat de benaming toch aan het herenhuis bleef hangen in de vele publicaties 

nadien over het tegeltableau? 

In 1967 schreef burgemeester Sybren van Tuinen een brief aan de tegelkenner 

en -publicist Jan Pluis. Hierin meldt hij dat het tegeltableau afkomstig is uit de 

blauwe kamer van ’t Slotsje, een molenaarswoning aan de Dokkumer Ee. Om 

Molenaarswoning uit de 18de 

eeuw te Ferwerd met eenzelfde 

Vlaams geveltje als het woonhuis 

van Jan Helder.

Bijgewerkte foto, 1915-1920.  

Achterop staat een notitie die  

als volgt luidt:

Gezicht op de Houthandel en  

het Kalkwerk van H. Raadsma  

te Sijbrandahuis. De meisjes zijn 

Tjitske en Rinske Wendelaar  

Bonga. De foto werd genomen 
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Tot een publicatie van Wendelaar Bonga uit 1942 waarin hij terloops stelt dat het 

huis van Helder in de wandelgangen het Slot werd genoemd.” Maar Dokkumers 

als jelte Kits (wiens vader als directeur van de kunstmesthandel het herenhuis 

goed kende) en gemeentebode Max Posthuma, kenden deze benaming niet. 

Wel de omschrijving ‘t Slotsje voor een ander pand tegenover het herenhuis. 

Vermoedelijk heeft Wendelaar Bonga zich eenvoudigweg vergist. Als hij in 1947 

een apart artikel wijdt aan ‘t Slotsje dat tegenover het herenhuis stond, rept hij 

met geen woord over het bestaan van een ander slot daar vlakbij. Hoe komt het 

dan dat de benaming toch aan het herenhuis bleef hangen in de vele publicaties 

nadien over het tegeltableau? 

In 1967 schreef burgemeester Sybren van Tuinen een brief aan de tegelkenner 

en -publicist Jan Pluis. Hierin meldt hij dat het tegeltableau afkomstig is uit de 

blauwe kamer van ‘t Slotsje, een molenaarswoning aan de Dokkumer Ee. Om 
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de verwarring compleet te maken meldt hij ook nog dat er een ansicht bestaat 

van het Slotsje. Die ansichtkaart wordt nu bewaard in het museum, maar het 

herenhuis is er nauwelijks op te zien. Centraal op deze afbeelding staat de 

woning annex het kantoor tegen het houtstek aan, die met het meeste recht 

molenaarswoning genoemd kan worden. De omschrijvingen ’t Slotsje (over de 

Ee) en molenaarswoning zijn sinds de publicatie door Jan Pluis door iedereen 

overgenomen. 

Resumerend kan gesteld worden, dat de benaming molenaarswoning een 

grotere historische basis heeft dan de hoogstwaarschijnlijk foutieve benamingen 

het Slot of het Slotsje over de Ee, maar de benaming herenhuis voor het pand 

uit 1773 is verreweg te prefereren.25

Gezicht vanaf het Zuiderbolwerk 

te Dokkum richting het westen. 

Rechts het Baantjebolwerk met de 

molen Zeldenrust. In de verte is De 

Streek te zien en geheel links de 

houtzaagmolen van Helder.

Detail van de foto rechts, sterk in-

gezoomd en voor de duidelijkheid 

wat ingekleurd.

De oostelijke kant van het woon-

huis is te zien tussen het oude 

geboomte rondom. De schouw met 

tegeltableau stond tussen de twee 

ramen geheel rechts. Er lijkt weinig 

ruimte te zijn voor de bedstee links 

van het tweede raam, maar dat is 

met zo’n onduidelijke foto moeilijk 

te zeggen. De andere twee ramen 

waren waarschijnlijk ten behoeve 

van de keuken. Geheel links een 

schuurachtige aanbouw, die ook 

op de plattegrond van Miedema 

te zien is. Opvallend tot slot is een 

grote dakkapel voor de zuidelijke 

bovenkamer.
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Dit is de enige foto die bewaard 

is gebleven van de schouw op de 

originele plaats in het herenhuis 

van Helder, 1924. 

De zogenaamde blauwe kamer 

was de oostelijke voorkamer van 

het huis. De schouw moet aan de 

oostkant daarvan gezeten hebben, 

recht onder één van de vier schoor-

stenen op het pand. Het werd 

geflankeerd door twee ramen. Aan 

de noordkant, de voorzijde van het 

huis, zaten eveneens twee ramen. 

Aan de westkant moet de deur 

naar de gang geweest zijn. In de 

spiegel is de wand naast deze deur 

te zien met een ingelijste prent te-

gen het donkere behang, hetzelfde 

dat ook naast de schouw zit. Aan 

de zuidkant zat dan de bedstede-

wand, met een dubbele bedstee 

en kasten daarnaast. De lambrise-

ring die volgens de opgave van de 

architect ook gebruikt zou worden 

voor het stadhuis was heel een-

voudig. Misschien is dat de reden 

dat er niets van terug te vinden is 

in de nieuwe situatie. Wat verder 

uit de foto is op te maken is dat 

de ruimte in 1924 voorzien was 

van een visgraatparket en dat het 

plafond bestond uit wit geverfde 

balken waaraan een haak voor een 
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kroonluchter. Belangrijk vooral is 

dat de hoogte van het vertrek vrij 

nauwkeurig is vast te stellen door 

de vorm van de schouw. Meteen 

boven de spiegel begon de brede 

geprofileerde lijst die reikte tot het 

plafond. Die hoogte moet ongeveer 

3 meter geweest zijn.

De schouw in de burgemeesters-

kamer vanuit ongeveer dezelfde 

hoek gefotografeerd, 2011.

Behalve de kleuren zijn ook  

de proporties van de schouw  

aanmerkelijk veranderd.

De 19de-eeuwse, metalen kaar-

senhouders zijn later toegevoegd. 

Onder de rechter mist een rank van 

het snijwerk op de hoek. Afgezien 

daarvan lijkt de schouw de ont-

manteling en het transport, eerst 

naar Leeuwarden en daarna naar 

Dokkum, ongeschonden doorstaan 

te hebben.
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Het interieur

De schouw met blauwe tegels was ongetwijfeld de reden dat in later tijd deze 

kamer ‘de blauwe kamer’ werd genoemd. Eerder werd al vermeld dat (een deel 

van) de betimmering in de burgemeesterskamer van het stadhuis terecht kwam. 

In de hiervoor  genoemde brief uit 1967 wordt onthuld hoe dat in zijn werk ging.26 

De gang van zaken wordt bevestigd door Jelte Kits, die er als kind bij was dat het 

tegeltableau verkocht werd en die zich een en ander nog goed herinnert.  

Er staat in dat het pand in 1928 (moet zijn 1927) werd aangekocht  door de firma 

Slagter en Zwart om te dienen als kunstmestpakhuis. Het tegeltableau en de be-

timmering werden toen verkocht aan een Joodse antiquair uit Leeuwarden, die ze 

op zeker moment  doorverkocht aan dr. A. Wassenbergh, sinds 1936 directeur van 

het Fries Museum.27

En deze was weer bevriend met de restauratiearchitect van het stadhuis ir. J.J.M. 

Vegter en deed hem de suggestie dit interieur te verwerken in de voormalige 

secretarieruimte van het stadhuis.28 Denkelijk had Wassenbergh een en ander 

privé aangekocht en doorverkocht (voor 400 gulden), want in de administratie 

van het museum komt hierover niets voor.29 

Uit een brief van architect Vegter aan burgemeester A. Jonker van Dokkum geda-

teerd 26 april 1938 blijkt wat er toen nog beschikbaar was.30

Het geheel bestaat uit een schouwbetimmering met compleet tegeltableau, een 

omtimmering van een bedschut bestaande uit een dubbele bedsdeur met aan 

weerskanten een kastdeur; verder een toegangsdeur en een lambrisering. Het 

geheel is geschilderd grenen hout met een zeer goede versiering van snijwerk 

dat verguld is; het goud is eveneens in zeer goede staat. 

In de Leeuwarder Courant van 25 mei 1938, waarin over de aankoop van een en 

ander door de gemeente werd bericht, staat hierover het volgende. 

De architect heeft op een 18e eeuwsche binnenbetimmering, afkomstig van een 

huis onmiddellijk bij Dokkum staande en eigendom van den directeur van het 

Friesch Museum, beslag kunnen leggen en dit zal in die kamer verwerkt worden. 

Het behang in de blauwe kamer 

van het huis van Helder. 
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De schoorsteen, met een mooi tegeltableau van 8 x 10 steenen, versierd met 

bloemen en schepen, gemaakt door Pals Karsten 1773, zooals de onderteekening 

aanduidt, is nog gaaf, benevens de wit met goud geschilderde omlijstingen en 

deuren. Deze betimmering is afkomstig uit een heerenhuis, vroeger bewoond 

door den heer H. Raadsma, een juweeltje van Lodewijk XV-stijl, ook wat de tuin 

betreft en kwam voor op de voorloopige lijst van monumenten, doch doordat de 

gemeente Dantumadeel geen verordening heeft op het bewaren van belangrijke 

huizen, is het gebouw gedegradeerd tot pakhuis. 

In dit artikel wordt de schuld voor de degradatie tot pakhuis gelegd bij de ge-

meente Dantumadeel, maar dat lijkt onjuist. Op het moment van verkoop stond 

het pand al enkele jaren in de gemeente Dokkum. 

Uit de beschrijving van wat er in 1938 over was kan geconcludeerd worden dat 

van slechts één kamer, de oostelijke, het houtwerk bewaard bleef.31 Naast de 

schouw en de lambrisering betreft dat twee deuren van de bedstee; twee deuren 

van de kasten naast de bedstee en een toegangsdeur. De laatste drie zijn met het 

paneel erboven tot aan het plafond circa 270 centimeter hoog. De beschikbare 

wandruimte en de hoogte van de (toen nog toekomstige) burgemeesterskamer 

verschilden nogal van die in het herenhuis. De architect moest daarom de beschik-

bare onderdelen verhogen. Dat is goed te zien bij vergelijking van het eindresul-

Drie foto’s genomen in 1976, 

tegenwoordig te raadplegen op 

de beeldbank van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed. Boven 

de toegangsdeur zit nog het bord 

met namen. De foto rechts laat 

dezelfde deur zien, maar nu aan 

de buitenkant. Links werd een 

toegangsdeur voor een toilet ge-

maakt; rechts - niet te zien op deze 

foto - een identieke deur naar een 

meterkast.
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taat met de enige foto die er van het originele interieur bewaard is gebleven. 

Van de lambrisering is in de burgemeesterskamer niets terug te vinden. Van de 

vijf deuren die oorspronkelijk behoorden bij de wand met de bedstee en kasten 

werden er vier verwerkt. 

Ze vormen nu een soort open halletje voor de burgemeesterskamer. De ene 

geeft toegang tot een toilet; de andere tot een meterkast. Een bedsteedeur 

werd waarschijnlijk samengevoegd met de toegangsdeur. De vijfde deur bleek 

op de zolder boven de vroedschapkamer als een tussendeur geplaatst te zijn.32 

Deze heeft nog de witte kleur waarover in het krantenartikel werd gerept. 

Een los element van de rococoversiering werd, naar het lijkt, gebruikt als decora-

tie van een nieuwe lijst om een oud schilderij; deze hangt nu naast de schouw. 

Boven de toegangsdeur aan de kant van de burgemeesterskamer werd een 

bord gemaakt met een herinnering aan de restauratie. Het paneel, met daarop 

de namen van burgemeester, wethouders en architect en een wapenschild van 

Dokkum en Friesland, hangt nu elders in het stadhuis.33

Snijwerk aan de deuren in het hal-

letje voor de burgemeesterskamer.

Snijwerk aan de deuren in het hal- 

letje voor de burgemeesterskamer. 
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Momenteel is al het snijwerk verguld en is verder de hele betimmering blauw-

groen geschilderd, net als de plafondbalken in de burgemeesterskamer en 

andere vertrekken van het oude stadhuis. Het voordeel is dat daardoor een 

eenheid tussen de niet-oorspronkelijke delen en het originele houtwerk in de 

ruimten verkregen wordt. Het nadeel is dat een geheel ander kleurenpalet ge-

bruikt is dan hoort bij deze rococo betimmering. De foto van de schouw op zijn 

oorspronkelijke plaats laat een kleurstelling zien die het origineel van anderhal-

ve eeuw daarvoor meer benadert. De mode was toen: lichte kleuren en ver-

guldsel. De schouw was donkerder, mogelijk gemarmerd, met vergulde krullen. 

Alles daarboven was dan licht, met krullen en bloemen, misschien aangezet in 

pasteltinten en wellicht enig verguldsel. De uit hetzelfde jaar daterende schouw 

in De Pleats in Burgum geeft wat dit betreft een beter beeld. Het is mogelijk dat 

net als in Burgum, in de omlijsting boven de schoorsteenmantel een geschilderd 

tafereel heeft gezeten en geen spiegel.34 

De onderdelen van de betimmering die in de burgemeesterskamer terecht 

kwamen zijn wellicht eerst geheel kaal geschuurd alvorens ze hun nieuwe kleur 

Boven: detail van de enige deur 

uit het herenhuis van Helder met 

nog de beschildering die het had 

ten tijde van de verkoop aan de 

antiquair. Het snijwerk van deze 

deur is identiek aan dat van de 

toegangsdeur naar de burgemees-

terskamer (aan de zijde van het 

halletje).

Rechts: het snijwerk hier is iden-

tiek aan dat op de deur die zich 

op zolder bevindt en die een 

onversierde achterzijde heeft. Het 

vermoeden bestaat daarom dat 

in dit geval twee deuren tot één 

werden vermaakt bij de plaatsing 

in 1939. Het hele omschot is nieuw 

en de klopper is modern
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eenheid tussen de niet-oorspronkelijke delen en het originele houtwerk in de 

ruimten verkregen wordt. Het nadeel is dat een geheel ander kleurenpalet ge- 

bruikt is dan hoort bij deze rococo betimmering. De foto van de schouw op zijn 

oorspronkelijke plaats laat een kleurstelling zien die het origineel van anderhal- 

ve eeuw daarvoor meer benadert. De mode was toen: lichte kleuren en ver- 

guldsel. De schouw was donkerder, mogelijk gemarmerd, met vergulde krullen. 

Alles daarboven was dan licht, met krullen en bloemen, misschien aangezet in 

pasteltinten en wellicht enig verguldsel. De uit hetzelfde jaar daterende schouw 

in De Pleats in Burgum geeft wat dit betreft een beter beeld. Het is mogelijk dat 

net als in Burgum, in de omlijsting boven de schoorsteenmantel een geschilderd 
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kwamen zijn wellicht eerst geheel kaal geschuurd alvorens ze hun nieuwe kleur 
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en verguldsel kregen. Hetzelfde deed de architect namelijk, tot ontzetting van 

sommigen, met het houtwerk in de vroedschapzaal; pas in de jaren ’60 werd dit 

teruggebracht in de originele kleur en textuur die mahoniehout imiteert.35 

Misschien dat bij de deur op zolder ooit een kleurenonderzoek gedaan kan 

worden. Nu is op beschadigingen met het blote oog al te zien dat de deur onder 

de witte verf geelbruin gehout was (imitatie van mooiere houtsoort dan het 

origineel). Ook zijn er sporen van verguldsel op het houtsnijwerk te zien. 

Nog één ander element van het herenhuis bleef aanvankelijk ook nog bewaard: 

de fraai gesneden voordeur. Deze werd volgens gemeentebode Posthuma eerst 

hergebruikt voor een nieuwe woning nabij de IJsherberg in Dokkum.36 Toen dit 

huis werd afgebroken heeft hij zich beijverd dat de deur in een ambtswoning 

van de burgemeester werd geplaatst, maar tevergeefs. De deur verdween naar 

de opslag en is anno 2011 niet meer terug te vinden.37

Detail van het snijwerk aan weers-

kanten van de spiegel.

Opvallend zijn de tussenschotjes 

links en rechts (in totaal vier). De 

grotere stukken eindigen met een 

rechte kant en vormden de zijkant 

van de plank waaruit deze ranken 

gesneden werden. Ze waren onge-

twijfeld bedoeld om de kwetsbare 

uiteinden van de bladranken te be-

schermen tegen breuk, maar Yge 

Rintjes vergat ze weg te snijden 

bij de plaatsing van het snijwerk. 

Ze werden daardoor ten onrechte 

meegenomen bij het vergulden.

Rechts: het tegeltableau van Pals 

Karsten in de burgemeesterska-

mer, opname 2011.
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Het tegeltableau

Misschien nog wel belangrijker dan de betimmering, die hierna door Ten Hoeve 

zal worden toegeschreven aan een timmerman/houtsnijder, is het schouwstuk, 

een tegeltableau waarvan de maker wel bekend is. Het bestaat uit 80 tegels en 

werd in 1773, dus in het bouwjaar van het huis, gemaakt door de Harlinger te-

gelschilder Pals Karsten (1723-circa 1776). In recente publicaties van Jan Pluis en 

anderen wordt een omvangrijk oeuvre toegewezen aan deze Pals (een verkorte 

vorm voor Paulus) Karstzoon, maar geheel op basis van onderzoek in de archie-

ven, stijlkenmerken en dergelijke.38 

Het Dokkumer tegeltableau vormde daarbij het uitgangspunt, aangezien dit het 

enige gesigneerde stuk betreft van deze zeer productieve schilder in dienst van 

de Harlinger gleibakkerij (fabricage van tegels en ander aardewerk) Buiten de 

Kerkpoort. 

Pluis schrijft over deze tegelschilder dat hij in de archieven (Quotisatiekohieren 

van 1749) voorkomt als gleybakkers Knegt, en een gering bestaan heeft; hij was 

Linker foto: detail van het bloem-

boeket links boven op het tableau. 

De bloemen zijn werkelijk prachtig 

weergegeven, vlot geschilderd en 

met veel oog voor detail. 

Rechter foto: de vier insecten die 

Pals Karsten op het tegeltableau 

schilderde zijn daarentegen alle op 

dezelfde, nogal schematische wijze 

weergegeven. 

Tegels werden na het bakken 

aan de voorkant van een witte 

glazuurlaag voorzien, daarna in 

blauw, mangaan (paars) of veel-

kleurig beschilderd en vervolgens 

opnieuw in de oven gebakken. De 

standaardmaat was 13x13 cm.

Goed is hier te zien dat sommige 

onderdelen heel dun werden ge-

schilderd, andere heel dik waarbij 

de verf in reliëf op de tegel zit. Dit 

wordt wel als een kenmerk van de 

Harlinger productie beschouwd, 

maar tevens als een klein manco 

(Jan Pluis 2000). De te dik aange-

brachte blauwe kleurstof kon daar-

door minder goed insmelten in de 

onderliggende glazuur. De kleine 

putjes zijn onregelmatigheden 

(luchtbelletjes) in het tinglazuur.
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een van de laagst aangeslagenen. Het succes van de gleibakkerij waaraan hij in 

niet onbelangrijke mate bijdroeg vertaalde zich niet in een goed betaalde posi-

tie. Pals trouwde in 1745 met Saakje Gerbens te Harlingen en het echtpaar kreeg 

een zoon en twee dochters. Pals Karsten was in dienst van Johannes Spannen-

burg, die door zijn huwelijk met de weduwe van de vroedsman Reijn Sijbeda in 

het bezit kwam van de gleibakkerij Buiten de Kerkpoort. 

De stukken die Pluis aan Pals toeschrijft werden hoofdzakelijk in Friesland 

afgenomen, maar ook op de Halligen (kleine eilanden in het waddengebied van 

Sleeswijk-Holstein ontstaan als terpen in het kweldergebied). Met dat Oost-Frie-

se gebied was altijd een grote culturele verbondenheid. De poging om orde te 

scheppen in de grote hoeveelheid bewaard gebleven Friese gleibakkersproduc-

ten is bewonderenswaardig en alleen mogelijk geworden na jarenlange studie. 

Soms zijn de toeschrijvingen misschien discutabel.39 Niettemin kan aangenomen 

worden dat Pals gespecialiseerd was in bloempotten en scheepstableaus; beide 

komen voor op het tegeltableau van Jan Helder. En behalve tegels beschilderde 

hij ook aardewerk zoals schotels, schalen en vergieten. Een bijzondere schotel 

wordt bewaard in het Fries Museum te Leeuwarden, aan Pals toegeschreven, 

met een tegelschilder die bezig is zo’n schepentableau te schilderen.  

Het zou als een zelfportret van hem beschouwd kunnen worden. 

Voor wat de bloemtaferelen betreft noemt Pluis als een kenmerk voor Pals’ 

schilderstrant de manier waarop hij een insect afbeeldt: parallelle vleugels, 

gekrulde sprieten en gelede poten. Hij heeft inderdaad geen moeite gedaan om 

enige variatie aan te brengen in de vier insecten op zijn tableau. Het verraadt dat 

een zekere schematisering hem niet vreemd was, zelfs in een belangrijk stuk als 

dit tableau. Voorts dat hij bladeren enigszins gelobd schildert: vanuit de hoofdnerf 

wordt het vrij spits toelopende blad naar het einde donker gevuld, op de ner-

ven vaak enkele stippen. Deze observatie klopt, maar is niet exclusief voor Pals 

Karsten. Schepen, allerlei types in verschillende posities, schilderde hij met grote 

nauwkeurigheid. Hieraan kan toegevoegd worden dat hij nogal schilderachtig is in 

het weergeven van schaduwen: ze zijn niet zo hard als bij sommige andere tegel-

schilders. Aan alles merkt men dat Pals Karsten talent voor schilderen had en ook 

voor taferelen met bijvoorbeeld moeilijke mensfiguren zijn hand niet omdraaide.
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De opbouw van het tableau 

Bekijkt men het tableau als geheel, dan valt op dat de indeling een duidelijke 

verticale middenas heeft en dat symmetrie een belangrijke rol speelt. Centraal 

staat onderaan een soort schilderij met lijst waarin een bloemstuk met vogels. 

De plaats en vorm van dit onderdeel maken duidelijk dat een ijzeren haardplaat 

wordt geïmiteerd, die gebruikelijk was bij een haard, om de wand erachter te 

beschermen tegen het open vuur. 

Er zijn sterk hierop lijkende tegeltableaus bekend, waar deze ‘haardplaat’ wit 

gelaten is. Daar heeft dan ook echt een ijzeren exemplaar gestaan en dan was 

Boven: eenvoudige haardplaat 

van gietijzer uit omstreeks 

1800. Haardplaten stonden in de 

vuurplaats (schouw) tegen de 

achterwand, deels om deze te 

beschermen tegen het open vuur 

maar vooral ook om de warmte 

te verspreiden. De rechthoekige 

vorm met ronde bovenkant komt 

terug op het tegeltableau van Pals 

Karsten.

Rechts: het centrale scheepstafe-

reel op een foto van Monumenten-

zorg uit 1976.
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het weinig zinvol en onnodig duur om die plaats te laten beschilderen. Maar de 

haardstee in het huis van Helder stond er ongetwijfeld niet alleen voor de sier en 

zal ook gefunctioneerd hebben. Of er dan alsnog een ijzeren haardplaat voor gezet 

werd die de papegaaien bedekte is niet duidelijk. De tegels vertonen in ieder ge-

val geen beschadiging door voortdurende blootstelling aan verhitting en afkoeling. 

Aan weerszijden van de haardplaat is een soort basement van twee tegels 

met een kleine scène. Men moet diep door de knieën om deze goed te kunnen 

bekijken.

Centraal bovenin is een met krullen omgeven schild afgebeeld waarin een groot 

zeegezicht met schepen. De ruimte om deze twee hoofdmotieven is symme-

trisch en spiegelbeeldig opgevuld met bloemvazen en twee opvallende tafere-

len van een appeloogst.

De tegels verdwijnen bovenaan in de schoorsteenboezem; nog juist zichtbaar is een 

rij tegels die gemarmerd zijn, als imitatie van een marmerstrook. Vanwege de afwij-

kende kleur blauw kan worden aangenomen dat ze later toegevoegd werden.

Hoe de relatie was tussen Jan Helder en Pals Karsten is onbekend; misschien 

hebben ze elkaar niet eens ontmoet en gingen de contacten louter tussen koper 

en eigenaar van de Harlinger gleibakkerij. 

Het lijkt niet erg logisch dat de houthandelaar Helder koos voor een betegelde 

haardplaats waarin zo prominent scheepsscènes voorkomen. Hij had ook een 

afbeelding van zijn molen kunnen laten schilderen; voorbeelden daarvan zijn be-

kend. Mogelijk dat hij een associatie wilde met zijn overzeese houthandel, maar 

dan had hij ook een bootschip, een houthaler, hebben kunnen laten afbeelden. 

Wellicht koos hij gewoon voor dit specifieke scheepstafereel als blikvanger in 

de schouwbetegeling omdat het in de mode was. Want al komt men ze vooral 

tegen in woningen van vissers, schippers en andere beroepsgroepen die een 

specifieke relatie met de zee en schepen hadden, schepentableaus waren in 

zijn tijd algemeen geliefd. Vooral na omstreeks 1740 werden ze in groten getale 

gemaakt, met name in de Friese tegelbakkerijen te Harlingen, Makkum en 

Bolsward. 

Afgezien van wie nu beslissend was voor het ontwerp van dit grote tegeltableau 

is er nog de vraag of er hoe dan ook een totaalplan aan ten grondslag lag. Het is 

het weinig zinvol en onnodig duur om die plaats te laten beschilderen. Maar de 
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Voorbeelden van het gebruik van 

sjablonen. In het Harlinger model-

lenboek van rond 1790 komt dit 

motief voor, dat Tulp en star Lijst 

(tulp en ster) genoemd wordt.  

De lijst is een halve tegel van 

13x6,5 cm die bij plinten of als 

kader gebruikt werd. Dit model 

met een tulp erin verwerkt werd 

zeer veel toegepast met behulp 

van een sjabloon (spons). 

Hier is de tekening uit het 

modellen boek afgebeeld boven 

twee tegels van verschillende 

herkomst, een blauwe en een 

mangaankleurige. De tweede 

afbeelding van boven is een  

samenvoeging van die twee 

tegels, waarbij duidelijk wordt dat 

een sjabloon moet zijn gebruikt. 

Zou men de bovenste uit het  

modellenboek hier weer op projec-

teren dan past dit ook precies.
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duidelijk dat bij dergelijke tableaus mode, maar ook traditie en veel kopieerwerk 

een belangrijke rol speelden. 

Maar zo algemeen als de andere motieven zijn, zo weinig algemeen is het mo-

tief van de appeloogst op Nederlandse tegeltableaus. Waarom werd dit gecom-

bineerd met scheepsscènes en bloempotten? 

De reden kan zo prozaïsch zijn als dat een langwerpige afbeelding met een lad-

der mooi past in de hoge, slechts twee tegels brede ruimte naast de grote mid-

dentaferelen over vier tegels. Maar er is ook een onderlinge relatie te bedenken 

uitgaande van de vier klassieke elementen aarde, lucht, water en vuur.

De aarde wordt daarbij verbeeld door de appeloogst en bloemen; de lucht door 

de vogels en vliegende insecten; het water door de zeegezichten en het vuur 

door de haardplaatvorm en het vuur dat er voor brandde. Hoe het ook zij, in 

dit geval kan zeker gesproken worden van een zeer geslaagde, evenwichtige 

compositie van de verschillende elementen. Gecombineerd met de vaardige 

hand van Pals Karsten, hij was bepaald een goed schilder, werd zo een bijzonder 

aantrekkelijk geheel afgeleverd door de Harlinger tegelfabriek. Heel druk, in de 

geest van de tijd, met veel krullen en nauwelijks een lege plek, in een stijl die 

rococo of Louis XV wordt genoemd. En alles straalt rijkdom en overvloed uit. 

Het gebruik van sjablonen en voorbeelden

Een tegelschilder was in de praktijk een uitvoerder en niet een zelfstandig 

kunstenaar die eigen composities bedacht. Soms maakte hij gebruik van grafisch 

werk waaraan een schilderij van een ander ten grondslag kon liggen. Die voor-

beelden kon hij uit vrije hand naschilderen, maar in de regel gebruikte hij een 

sjabloon die spons genoemd werd. Deze bestond uit een tekening met potlood 

of inkt op een velletje papier ter grootte van de tegel. Over de lijnen van deze 

tekening werden vervolgens gaatjes geprikt, terwijl er een blanco, even groot 

vel onder lag. Dit laatste werd vervolgens op de tegel gelegd en bestoven met 

een kleurstof (houtskool). De schilder kon daarna de stippellijnen op de tegel 

verder invullen. Als de voorstelling gespiegeld moest worden, zoals bij zoge-

naamde pilaren of dit tableau door Pals Karsten, dan werden er twee velletjes 
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men een perfect gespiegelde voorstelling. Als de sponsen door veelvuldig ge-

bruik versleten waren prikte men gewoon weer een nieuwe met behulp van het 

eerste vel. 

Uitzonderlijk was het niet dat een tegelschilder werk van anderen kopieerde, 

eerder regel. Pals Karstens persoonlijke inbreng lag hier mogelijk in de keuze 

en compositie van de diverse voorbeelden, die tot een nieuw geheel werden 

samengevoegd maar in ieder geval in de manier van uitvoering, de stijl.

Voor een aantal elementen uit het tableau van Pals is nawijsbaar van welke 

prent ze afgeleid zijn. Vermoedelijk zijn ze eerst op schaal gebracht en daarna 

middels een sjabloon op de tegels geschilderd.

Van andere elementen is de precieze oorsprong niet gevonden, maar wel aan-

De twee scènes met de appel oogst 

zijn hier naast elkaar gezet en  

één ‘ontspiegeld’. Hoewel met 

dezelfde sjablonen gemaakt,  

zijn er toch kleine verschillen. 

Maar wezenlijk verschillend zijn de 

bloemboeketten en de tafereeltjes 

in de cartouches onderaan.
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toonbaar dat hiervoor een sjabloon is gebruikt. Om met dit laatste te beginnen: 

voor vrijwel alle onderdelen die niet in een omlijsting zitten gebruikte hij zo’n 

spons. Ook de omlijstingen zelf en enkele onderdelen van het grote bloempot-

motief in de haardplaat zijn geschilderd met behulp van een sjabloon.

Op de computer is dit makkelijk te controleren door de gespiegelde linker en 

rechter helft van de afbeelding te ‘ontspiegelen’ en over elkaar heen te leggen. 

De nauwkeurigheid waarmee de helften over elkaar passen kan alleen het ge-

volg zijn van het gebruik van een sjabloon. 

In 1966 toonde Jan Pluis in een artikel aan dat de schilder Pals Karsten bij de 

afgebeelde schepen en havenscènes op het tableau voor Jan Helder gebruik 

maakte van voorbeelden uit een atlas met prenten van Adolf van der Laan, 

uitgegeven circa 1720-30.40  Minimaal vier prenten kunnen als voorbeeld aange-

wezen worden.

De serie, die Pals Karsten in de gleibakkerij mogelijk ter beschikking had, 

omvatte zo’n 20 afbeeldingen (21x34 cm) van zeilschepen. Meestal waren de 

schepen, in een grote variëteit van types (bijvoorbeeld handels- en oorlogssche-

pen, vissersschuiten en walvisvaarders), afgebeeld in de nabijheid van havens, 

waaronder die van Harlingen.  

Ook waren diverse zeilmanoeuvres op de platen te zien, zoals onder zeil gaan, 

laverend, voor anker gaan. Voor de goede orde dient vermeld dat Van der Laan 

Signatuur en datering.Signatuur en datering. 
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weliswaar de graveur was van de prenten in deze atlas, nu een zeldzaam boek-

werk, maar dat hij daarbij tekeningen van de Alkmaarse kunstenaar Sieuwert 

van der Meulen gebruikte.41

Hoewel goed herkenbaar is welke prenten of prentonderdelen in het tegelta-

bleau voor Jan Helder gebruikt werden, zijn het geen slaafse kopieën. Als Pals 

Karsten degene was die de op schaal gemaakte sjablonen naar deze prenten 

tekende, dan kunnen die veranderingen op zijn conto bijgeschreven worden. 

Gezien de kwaliteit van zijn schilderwerk lijkt die optie de meest waarschijnlijke. 

Beschrijving van de onderdelen

De bloemstukken

Bij het bloemstuk met de vogels verraden de positie (midden onder) en vorm, 

zoals hierboven al gesteld, dat een haardplaat aan de basis lag van dit motief. 

Door de dubbele contour, opgevuld met slingerende bladmotieven tegen een 

lichtblauwe achtergrond, wordt evenwel de indruk gewekt van een schilderijlijst. 

Bloemstukken op deze plaats zijn mogelijk ontstaan vanuit de gewoonte om 

in de zomer, als de haard niet in gebruik was, daarin een vaas met bloemen te 

zetten.

De voorstelling bestaat uit een plat weergegeven sokkel met twee voeten, 

waarop een mand met bloemen staat, terwijl op de krullende zijkanten van de 

sokkel twee papegaaien balanceren. Het is een compositie die al lange tijd vóór 

Pals Karsten populair was en na hem nog vele decennia in zwang bleef. Op de 

rand van de voet links is de zo belangrijke signatuur door hem aangebracht: 

Terrine op voet en dekschaal 

toegeschreven aan Pals Karsten. 

Collectie Minze van den Akker  

(Harlinger Aardewerk Museum). 
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“PALS: KARSTEN fecit” (Pals Karsten heeft [dit] gemaakt) en rechts daarvan, 

onder de sokkel, “1773”: het jaar waarin Pals dit stuk schilderde. De dubbele 

punt achter PALS kan bedoeld zijn om aan te geven dat dit een afkorting is van 

PAULUS. In de krullen van de sokkel, net als in alle andere krullen in het tegel-

tableau, zijn de voor de rococo zo karakteristieke C-vormen te herkennen. De 

opvulling (marmering) links en rechts van een ovaal schildje suggereert dat de 

sokkel van marmer is. Op het schildje is een zeilend schip te zien met aan de 

oever een gefantaseerd dorpsgezicht van huizen, kerk en molen.

 

Deze scène komt ook op andere voorwerpen voor, zoals op twee schalen.42 

Beide worden door Pluis toegeschreven aan Pals Karsten. Vergelijkt men ze,  

dan wordt zichtbaar hoe moeilijk het is om op basis van stijlvergelijking werken 

aan een bepaalde tegelschilder toe te schrijven. Twee lijken sterk op elkaar 

voor wat de vorm van de kerktoren betreft, maar zijn qua stijl tamelijk verschil-

lend. Een opvallend detail bij de terrine op voet is de ooievaar op het dak, die 

ook voorkomt op het tegeltableau. Beide zijn op een dusdanig karakteristieke, 

schetsmatige manier geschilderd, dat zeker aan één hand gedacht kan worden. 

Er is nog een voorbeeld van deze scène en wel in een vertrek direct boven de 

burgemeesterskamer in het stadhuis. Deze ruimte werd voorheen de Kleine 

Raadzaal genoemd en tegenwoordig de B&W-kamer. Hier is een schouw met 

een schoorsteenstuk van de hand van de schilder Douwe Hansma (1812-1891). 

Eronder zit een tegeltableau met een groot bloemstuk, dat goed vergelijkbaar is 

Links: tegeltableau van 24 tegels 

met vaas bloemen en vogels dat 

toegeschreven kan worden aan 

Meindert Jans Vogelzang (1761-

1819). Het bevindt zich in de 

B&W-kamer van het stadhuis te 

Dokkum. 

Rechts: twee medaillons met land-

schapjes die in hoofdlijnen sterk 

op elkaar lijken. Die in kleur is van 

het tegeltableau in de huidige 

B&W-kamer van het Dokkumer 

stadhuis en de andere (opname 

Monumentenzorg 1976) is van Pals 

Karsten. Allebei zijn ze verwerkt in 

de sokkel van een groot bloemstuk 

met vogels.
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met dat van Pals Karsten. Een vrijwel identiek exemplaar elders wordt door Pluis 

toegeschreven aan de Harlinger Meindert Jans Vogelzang (1761-1819), werkzaam 

in dezelfde gleibakkerij als Pals Karsten.43 

Ook hier is op de sokkel waarop het boeket staat een ovaal waarin een fantasie-

landschapje, duidelijk naar hetzelfde voorbeeld geschilderd. Vergelijkt men deze 

twee dan valt op hoeveel harder en schematischer deze is in vergelijking met de 

schilderachtige benadering van hetzelfde door Pals Karsten. De manier waarop 

Vogelzang de bladeren schildert lijkt daarentegen weer sterk op de stijl van zijn 

voorganger. 

Pals Karsten schilderde een (Afrikaanse?) papegaai aan weerszijden van de pot 

met bloemen, pikkend in een bladrank die vanuit het boeket omlaag hangt. Bij 

de linker is hij vergeten het opgeheven pootje te schilderen. Het motief van een 

pot bloemen geflankeerd door twee papegaaien komt zeker al vanaf de vroege 

17de eeuw voor. 

Papegaaien komen vaak, maar niet altijd, voor bij soortgelijke 18de- en 19de-

eeuwse tegelschilderingen van een pot bloemen op een basement. Soms zijn ze 

vervangen door pauwen (die dan noodgedwongen veel te klein zijn afgebeeld) 

of andere vogels. En af en toe door geheel andere elementen zoals menselijke 

figuurtjes.44 

De centrale pot of (gevlochten) mand is gevuld met bloemen uit verschillende 

jaargetijden. Onderaan is links en rechts een volle roos afgebeeld met daartus-

sen een grote bloem, mogelijk een pioenroos; naar links steekt een stokroos 

uit en naar rechtsboven een grote tulp met gestreepte bloembladeren. Verder 

is rechts een tak met narcissen herkenbaar en een kleine zonnebloem. Geheel 

linksboven heeft Pals een vliegend insect geschilderd.

Bloemboeketten komen ook nog links en rechts van de centrale bloempot voor. 

Bovenaan zijn twee gespiegelde boeketten te zien in vazen, die door de krulle-

rige vormgeving nog nauwelijks als zodanig herkenbaar zijn. Deze vazen zelf zijn 

geschilderd met gebruikmaking van hetzelfde sjabloon, maar de bloemen heeft 

Pals uit de hand geschilderd. Boven het boeket steekt wel aan beide kanten de 

gestreepte tulp uit, net als in het centrale bloemstuk binnen de haardplaat. 
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Onder ter weerszijden van de ‘haardplaat’ staat een vaas met een boeket bloe-

men die geplaatst is op een blokvormige fontein. Ook in deze boeketten is hij 

met vrije hand te werk gegaan. Centraal in deze boeketten staat wederom een 

gestreepte tulp, die buitenproportioneel groot is afgebeeld. 

Het centrale scheepstafereel (pag. 48-50)

Het centrale paneel van het tegeltableau is gebaseerd op twee prenten uit de 

atlas van Van der Laan. In grote lijnen is het een kopie van (het middendeel van) 

de prent: Een Hollands Oorlog Schip van de 2e Rang, voerende de Vice Admiraals 

Vlag, / maakt zig gereed om ten anker te komen.  

Bij vergelijking is goed te zien, dat het geen letterlijke kopie betreft, maar één 

met een eigen draai eraan gegeven. Het meest opvallende misschien is dat 

het tweede schip van links, dat schuil lijkt te gaan achter de rookwolken van 

een afgevuurd saluutschot (?), vervangen is door een ander type schip meer op 

de achtergrond. Golven zijn moeilijk weer te geven en tegelschilders worden 

vaak herkend aan de wijze waarop zij dat doen. Pals Karsten maakt mooie, wat 

Het centrale schip op het schouw-

stuk werd door Pals Karsten  

nageschilderd van een ets door  

A. van der Laan.

Het centrale schip op het schouw- 

stuk werd door Pals Karsten 

nageschilderd van een ets door 

  

A. van der Laan. 

Onder ter weerszijden van de ‘haardplaat’ staat een vaas met een boeket bloe- 

men die geplaatst is op een blokvormige fontein. Ook in deze boeketten is hij 

met vrije hand te werk gegaan. Centraal in deze boeketten staat wederom een 

gestreepte tulp, die buitenproportioneel groot is afgebeeld. 

Het centrale scheepstafereel (pag. 48-50) 

Het centrale paneel van het tegeltableau is gebaseerd op twee prenten uit de 

atlas van Van der Laan. In grote lijnen is het een kopie van (het middendeel van) 

de prent: Een Hollands Oorlog Schip van de 2e Rang, voerende de Vice Admiraals 

Vlag, / maakt zig gereed om ten anker te komen. 

Bij vergelijking is goed te zien, dat het geen letterlijke kopie betreft, maar één 

met een eigen draai eraan gegeven. Het meest opvallende misschien is dat 

het tweede schip van links, dat schuil lijkt te gaan achter de rookwolken van 

een afgevuurd saluutschot (?), vervangen is door een ander type schip meer op 

de achtergrond. Golven zijn moeilijk weer te geven en tegelschilders worden 

vaak herkend aan de wijze waarop zij dat doen. Pals Karsten maakt mooie, wat 
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Deze prent heet: Een hollands 

Oorlog Schip van de 5e Rang, on-

der Zeijl gaand en Eenig Visschers 

schuijten. Pals Karsten kopieerde 

hiervan het linker gedeelte in het 

centrale scheepstafereel. 

Onder: detail van het centrale 

scheepstafereel dat gekopieerd 

werd van een prent.

Pagina 51 boven: prent “Een Gaffel 

Schuyt, en de Have van Harlingen”.

Pagina 51 onder: het scheepstafe-

reeltje rechts onder op het tableau. 

Pals Karsten was niet de enige die 

deze scène gebruikte.

Ook de Makkumer tegelschilder 

Gatse Sytses kopieerde de prent 

voor een kleine plaat, gedateerd 

1792. Zie Tichelaar 2004, afb. 146.

  

Deze prent heet: Een hollands 

Oorlog Schip van de 5e Rang, on- 

der Zeijl gaand en Eenig Visschers 

schuijten. Pals Karsten kopieerde 

hiervan het linker gedeelte in het 

centrale scheepstafereel. 

Onder: detail van het centrale 

scheepstafereel dat gekopieerd 

werd van een prent. 

Pagina 51 boven: prent “Een Gaffel 

Schuyt, en de Have van Harlingen”. 

Pagina 51 onder: het scheepstafe- 

reeltje rechts onder op het tableau. 

Pals Karsten was niet de enige die 

deze scène gebruikte. 

Ook de Makkumer tegelschilder 

Gatse Sytses kopieerde de prent 

voor een kleine plaat, gedateerd   1792. Zie Tichelaar 2004, afb. 146. 
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massief ogende schuimkragen met een zware schaduw eronder. Naar achteren 

worden deze plastische golven al snel vervangen door meer schematische, om 

meer richting de horizon te vervagen tot parallelle lijntjes.

Een ander opvallend verschil met de eerder genoemde prent van Van der Laan is 

de afsluiting aan de linkerkant. Pals Karsten verving deze door een detail uit een 

andere prent uit dezelfde atlas, namelijk van Een hollands Oorlog Schip van de 

5e Rang, onder Zeyl gaande, en eenige Visschers schuijten. Ook de twee scheep-

jes die hier aanliggen werden meegenomen in het centrale zeegezicht op het 

tegeltableau.

De twee kleinere scheepstaferelen (pag. 51-52)

De twee tegels brede scène rechtsonder is bijna in zijn geheel gekopieerd van 

de prent met de titel Een Gaffel Schuyt, en de Have van Harlingen. Pals Karstens 

voornaamste wijziging bestaat er in dat hij het jachtje op de voorgrond heeft 

weggelaten en de driemaster op de achtergrond links een prominentere rol heeft 

gegeven. Het havenhoofd van Harlingen is door hem sterk vereenvoudigd. 

De pendant van dit tafereel links onder werd voor een deel ontleend aan de 

prent Een Oorlogh Schip. Pals Karsten kopieerde hiervan het havenhoofd met de 

stenen toren, in de top waarvan mogelijk een weersein hangt. De schepen hier 

hebben geen duidelijke parallellen in de prentenatlas, maar zijn daar mogelijk 

toch op gebaseerd.

Het motief van de appeloogst (pag. 54)

Het centrale deel van het tableau wordt geflankeerd door twee identieke, zij het 

gespiegelde, afbeeldingen van een appeloogst. 

Balancerend op een hoge ladder heeft een man, die met zijn rug naar de toe-

schouwer is gewend, net een appel geplukt uit de boom die nog vol beladen is. 

Opvallend is dat Pals Karsten de hand die de appel vasthoudt juist weergeeft. Bij 

de sponsen en parallelle afbeeldingen (zie hieronder) zijn deze steeds zodanig 

getekend, dat het is alsof een linkerhand aan de rechterarm zit en vice versa. 

Aan een tak voor hem hangt aan een ijzeren haak een rieten hengselmandje 

voor zijn oogst. De man is eigentijds gekleed, evenals de vrouw die onder de 

ladder staat. Zij is juist frontaal afgebeeld en draagt een grote platte rieten 

Deze prent heet: Een Oorlogh 

Schip. Pals Karsten kopieerde hier-

van het havenhoofd met de stenen 

toren, in de top waarvan mogelijk 

een weersein hangt. 

Het scheepstafereeltje links onder 

op het tableau.

Deze prent heet: Een Oorlogh 

Schip. Pals Karsten kopieerde hier- 

van het havenhoofd met de stenen 

toren, in de top waarvan mogelijk 

een weersein hangt. 

Het scheepstafereeltje links onder 

op het tableau. 

massief ogende schuimkragen met een zware schaduw eronder. Naar achteren 

worden deze plastische golven al snel vervangen door meer schematische, om 

meer richting de horizon te vervagen tot parallelle lijntjes. 

Een ander opvallend verschil met de eerder genoemde prent van Van der Laan is 

de afsluiting aan de linkerkant. Pals Karsten verving deze door een detail uit een 

andere prent uit dezelfde atlas, namelijk van Een hollands Oorlog Schip van de 

5° Rang, onder Zeyl gaande, en eenige Visschers schuijten. Ook de twee scheep- 

jes die hier aanliggen werden meegenomen in het centrale zeegezicht op het 

tegeltableau. 

De twee kleinere scheepstaferelen (pag. 51-52) 

De twee tegels brede scène rechtsonder is bijna in zijn geheel gekopieerd van 

de prent met de titel Een Gaffel Schuyt, en de Have van Harlingen. Pals Karstens 

voornaamste wijziging bestaat er in dat hij het jachtje op de voorgrond heeft 

weggelaten en de driemaster op de achtergrond links een prominentere rol heeft 

gegeven. Het havenhoofd van Harlingen is door hem sterk vereenvoudigd. 

De pendant van dit tafereel links onder werd voor een deel ontleend aan de 

prent Een Oorlogh Schip. Pals Karsten kopieerde hiervan het havenhoofd met de 

stenen toren, in de top waarvan mogelijk een weersein hangt. De schepen hier 

hebben geen duidelijke parallellen in de prentenatlas, maar zijn daar mogelijk 

toch op gebaseerd. 

Het motief van de appeloogst (pag. 54) 

Het centrale deel van het tableau wordt geflankeerd door twee identieke, zij het 

gespiegelde, afbeeldingen van een appeloogst. 

Balancerend op een hoge ladder heeft een man, die met zijn rug naar de toe- 

schouwer is gewend, net een appel geplukt uit de boom die nog vol beladen is. 

Opvallend is dat Pals Karsten de hand die de appel vasthoudt juist weergeeft. Bij 

de sponsen en parallelle afbeeldingen (zie hieronder) zijn deze steeds zodanig 

getekend, dat het is alsof een linkerhand aan de rechterarm zit en vice versa. 

Aan een tak voor hem hangt aan een ijzeren haak een rieten hengselmandje 

voor zijn oogst. De man is eigentijds gekleed, evenals de vrouw die onder de 

ladder staat. Zij is juist frontaal afgebeeld en draagt een grote platte rieten 
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Detail van prent De twaalf maan-

den in zes Italiaanse landschappen 

(september en oktober) door Aegi-

dius Sadeler naar ontwerp van Paul 

Bril, 1615. De prent bevindt zich 

onder andere in de collectie van 

het Rijksmuseum te Amsterdam.

Spons met afbeelding van de man 

op de ladder, 1750-1775. Collectie 

gemeentemuseum Het Hannema-

huis.  

Detail van prent De twaalf maan- 

den in zes Italiaanse landschappen 

(september en oktober) door Aegi- 

dius Sadeler naar ontwerp van Paul 

Bril, 1615. De prent bevindt zich 

onder andere in de collectie van 

het Rijksmuseum te Amsterdam. 

  

Spons met afbeelding van de man 

op de ladder, 1750-1775. Collectie 

gemeentemuseum Het Hannema-   huis. 
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mand vol appels op haar hoofd en een kleinere dito mand met bloemen op haar 

heup. Bij haar voeten staat nog een rieten of wilgentenen mand, deze keer een 

hoge met kleine hengsels, die boordevol appels zit. Ze heeft een kapje op haar 

hoofd en lijkt met haar mooie jak, een kralenketting om de hals en sierlijke 

schoentjes met hak wat te fraai gekleed voor een appelplukster. Ze doet meer 

denken aan een personificatie van voorspoed en mogelijk komt de inspiratie voor 

deze scène ook uit die richting. Voorbeelden daarvan waren er volop. Mevrouw De 

Jonge schrijft hierover in haar boek over Nederlandse tegels: De blauwe tegelkunst 

heeft oneindig kunnen profiteren van de talloze geïllustreerde uitgaven, die vooral 

na 1640 op godsdienstig, paedagogisch, zedekundig en op kunst- en mythologisch 

gebied in de Nederlanden het licht zagen.45 Een precieze parallel van deze scène in 

de prentkunst werd niet gevonden, wel soortgelijke.46 Deze zitten alle in de sfeer 

van verbeelding van de jaargetijden, c.q. de herfst. 

De man in zijn karakteristieke houding komt wel voor op zogenaamde schoor-

steen-pilaertjes. Zij zijn een nabootsing - en uiteindelijk ook een vervanging - 

van de zandstenen consoles die de haardplaats aanvankelijk flankeerden.  

Een prachtig 17de- eeuws voorbeeld daarvan is in het Dokkumer stadhuis te zien 

bij de schouw in de zogenaamde Groene Kamer. Veel schoorsteenpilaartjes of 

-pilasters waren één tegel breed en 13 tegels hoog. 

De Jonge toont een pilaster van Friese tegels, nu in het Zuiderzeemuseum te 

Enkhuizen, waarbij de Man op de Ladder in dezelfde karakteristieke houding is 

afgebeeld als in het tableau van Pals Karsten. Maar hier is hij bezig druiven te 

plukken.47 En ook daar is aan de voet van de ladder een vrouw met een mand 

vol appels, maar nu zittend met de mand op haar schoot. In Het Admiraliteits-

huis worden fragmenten van dergelijke pilasters bewaard, waaruit duidelijk is 

op te maken dat ook hier eenzelfde sjabloon gebruikt werd maar dan in spiegel-

beeld om de twee pilasters te schilderen. Eén tegel laat de vrouw met de mand 

appels op haar schoot zien, maar de druivenplukkende man die hoger op de 

ladder naast haar stond is niet bewaard gebleven. Geheel bovenaan begon deze 

scène met een engeltje dat een omlaag hangende strik vasthoudt. Dankzij het 

Harlinger voorbeeldenboek weten we ook hoe deze scène genoemd werd: De 

Foto van de 17de eeuwse schouw 

in de zogenaamde Groene Kamer 

in het Dokkumer stadhuis.

  

Foto van de 17de eeuwse schouw 

in de zogenaamde Groene Kamer 

in het Dokkumer stadhuis. 

mand vol appels op haar hoofd en een kleinere dito mand met bloemen op haar 

heup. Bij haar voeten staat nog een rieten of wilgentenen mand, deze keer een 

hoge met kleine hengsels, die boordevol appels zit. Ze heeft een kapje op haar 

hoofd en lijkt met haar mooie jak, een kralenketting om de hals en sierlijke 

schoentjes met hak wat te fraai gekleed voor een appelplukster. Ze doet meer 

denken aan een personificatie van voorspoed en mogelijk komt de inspiratie voor 

deze scène ook uit die richting. Voorbeelden daarvan waren er volop. Mevrouw De 

Jonge schrijft hierover in haar boek over Nederlandse tegels: De blauwe tegelkunst 

heeft oneindig kunnen profiteren van de talloze geillustreerde uitgaven, die vooral 

na 1640 op godsdienstig, paedagogisch, zedekundig en op kunst- en mythologisch 

gebied in de Nederlanden het licht zagen.” Een precieze parallel van deze scène in 

de prentkunst werd niet gevonden, wel soortgelijke.” Deze zitten alle in de sfeer 

van verbeelding van de jaargetijden, c.q. de herfst. 

De man in zijn karakteristieke houding komt wel voor op zogenaamde schoor- 

steen-pilaertjes. Zij zijn een nabootsing - en uiteindelijk ook een vervanging - 

van de zandstenen consoles die de haardplaats aanvankelijk flankeerden. 

Een prachtig 17de- eeuws voorbeeld daarvan is in het Dokkumer stadhuis te zien 

bij de schouw in de zogenaamde Groene Kamer. Veel schoorsteenpilaartjes of 

-pilasters waren één tegel breed en 13 tegels hoog. 

De Jonge toont een pilaster van Friese tegels, nu in het Zuiderzeemuseum te 

Enkhuizen, waarbij de Man op de Ladder in dezelfde karakteristieke houding is 

afgebeeld als in het tableau van Pals Karsten. Maar hier is hij bezig druiven te 

plukken.” En ook daar is aan de voet van de ladder een vrouw met een mand 

vol appels, maar nu zittend met de mand op haar schoot. In Het Admiraliteits- 

huis worden fragmenten van dergelijke pilasters bewaard, waaruit duidelijk is 

op te maken dat ook hier eenzelfde sjabloon gebruikt werd maar dan in spiegel- 

beeld om de twee pilasters te schilderen. Eén tegel laat de vrouw met de mand 

appels op haar schoot zien, maar de druivenplukkende man die hoger op de 

ladder naast haar stond is niet bewaard gebleven. Geheel bovenaan begon deze 

scène met een engeltje dat een omlaag hangende strik vasthoudt. Dankzij het 

Harlinger voorbeeldenboek weten we ook hoe deze scène genoemd werd: De 
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Pagina 56 links: een 18de eeuws 

pilaartje van 10 tegels met daarop 

een afbeelding van de Man op de 

Ladder. Collectie Zuiderzeemuseum 

te Enkhuizen. Bovenin ontbreken 

drie tegels (de nummers 9, 10 en 11) 

en de twee onderste tegels horen 

er waarschijnlijk niet bij.

Pagina 56 rechts: een soort gelijke 

tegel uit het pilaartje van de  

vorige afbeelding, 1775-1800.  

Collectie streekmuseum Het  

Admiraliteitshuis. 

Rechts: de scène met de Man op 

de Ladder werd door Pals Karsten 

geschilderd over twee tegels in 

plaats van één zoals bij de pilas-

ters. Hierdoor was er meer ruimte 

voor de appelboom en kon een 

fontein met daarop een bloemstuk 

worden toegevoegd.

Pagina 56 links: een 18de eeuws 

pilaartje van 10 tegels met daarop 

een afbeelding van de Man op de 

Ladder. Collectie Zuiderzeemuseum 

te Enkhuizen. Bovenin ontbreken 

drie tegels (de nummers 9, 10 en 11) 

en de twee onderste tegels horen 

er waarschijnlijk niet bij. 
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vorige afbeelding, 1775-1800. 

Collectie streekmuseum Het 

Admiraliteitshuis. 

Rechts: de scène met de Man op 

de Ladder werd door Pals Karsten 
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plaats van één zoals bij de pilas- 
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voor de appelboom en kon een 

fontein met daarop een bloemstuk 

worden toegevoegd. 
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Engel of de Man op de Ladder. In de bijlage wordt wat dieper ingegaan op een 

en ander. 

Wat we uit het voorgaande kunnen concluderen is dat in de tijd van Pals Karsten 

de voorstelling van de Man op de Ladder in een wat andere vorm, en boven-

dien op slechts één tegel breed, wel bekend moet zijn geweest bij Harlinger 

tegelschilders. De man, maar dan als druivenplukker, is bijna identiek door hem 

overgenomen. Waar de staande vrouw in plaats van een zittende vandaan komt 

is onduidelijk. Hij zal, net als bij de scheepstaferelen, onderdelen van verschil-

lende prenten tot een nieuw geheel hebben samengevoegd. In 2011 kon Het 

Hannemahuis te Harlingen een vrijstaand beeldje aan de collectie toevoegen, 

dat enige jaren na het tableau van Pals Karsten door een collega in dezelfde 

gleibakkerij gemaakt werd. Ook hier een fraai geklede vrouw met sieraden, deze 

keer niet met appels maar met uien in de hand en in een mandje. Het doet er in 

de frontale pose enigszins aan denken. 

Beeldje van een vrouw met uien 

uit een Harlingse gleibakkerij,

1780-1790. Collectie museum Het 

Hannemahuis te Harlingen, als 

langdurig bruikleen van de Ottema 

Kingma Stichting. Tegenwoordig 

wordt juist knoflook aan een 

streng verkocht, maar in de 18de 

eeuw gold dat ook voor uien. 

Beeldje van een vrouw met uien 

uit een Harlingse gleibakkerij, 

1780-1790. Collectie museum Het 

Hannemahuis te Harlingen, als 

langdurig bruikleen van de Ottema 

Kingma Stichting. Tegenwoordig 

wordt juist knoflook aan een 

streng verkocht, maar in de 18de 

eeuw gold dat ook voor uien. 
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en ander. 

Wat we uit het voorgaande kunnen concluderen is dat in de tijd van Pals Karsten 

de voorstelling van de Man op de Ladder in een wat andere vorm, en boven- 

dien op slechts één tegel breed, wel bekend moet zijn geweest bij Harlinger 

tegelschilders. De man, maar dan als druivenplukker, is bijna identiek door hem 

overgenomen. Waar de staande vrouw in plaats van een zittende vandaan komt 

is onduidelijk. Hij zal, net als bij de scheepstaferelen, onderdelen van verschil- 

lende prenten tot een nieuw geheel hebben samengevoegd. In 2011 kon Het 

Hannemahuis te Harlingen een vrijstaand beeldje aan de collectie toevoegen, 

dat enige jaren na het tableau van Pals Karsten door een collega in dezelfde 

gleibakkerij gemaakt werd. Ook hier een fraai geklede vrouw met sieraden, deze 

keer niet met appels maar met vien in de hand en in een mandje. Het doet er in 

de frontale pose enigszins aan denken. 
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Het Slotsje op De Streek

Terwijl het herenhuis van Helder volgens slechts één bron in de wandelgangen 

het Slot genoemd zou worden is het zeker dat een daar tegenover gelegen pand 

in officiële stukken ‘Het Slot’ genoemd werd en ook als zodanig bij de Dokku-

mers bekend stond. 

In het nog niet geordende archief van P. Banga, de laatste eigenaar van Het Slot 

die het in 1954 liet afbreken, komen enkele originele akten van verkoop voor. 

Zoals  de verkoop in 1864, voor een bedrag van 1.110 gulden, aan Saapke van 

Kleffens, weduwe van de advocaat en steenfabrikant mr. Johannes Fockema.48

Het pand wordt hier aangeduid als een huis bestaande uit vier woningen, ge-

naamd ‘Het Slot’, gelegen aan de Dockumer Ee op De Streek onder Aalzum. 

Toch had dit pand sinds de tweede helft van de 19de eeuw bepaald niet het 

uiterlijk van een aanzienlijk huis, de benaming slot waardig. Integendeel, want 

vanaf die periode was het opgedeeld in vier arbeiderswoningen. S.E. Wendelaar 

Bonga schreef in 1947 een artikeltje over dit Slotsje, zoals hij zich dat herinnerde 

en in 1954 nog een stukje in de Nieuwe Dockumer Courant naar aanleiding van 

Het restant van het Slotsje op De 

Streek (geheel links), 1930-50. Foto 

opgenomen in de Nieuwe Dockumer 

Courant van 21.11.1975, als onderdeel 

van de artikelenreeks ‘Buiten de 

stadswallen’ door D. van Minnen. 

De Streek op de kadastrale kaart van 

1832. Nr. 646 is het Slotsje. Ook de 

tuin (nr. 654) hoorde er bij. Het Slot 

lag in deze tijd met de zuidwestelij-

ke vleugel aan het trekpad langs de 

Dockumer Ee. De oostelijke vleugel 

lag aan het water dat een verbin-

ding vormt tussen de Ee en - langs 

een houtzaagmolen - de Paesens. 

Dit deel van het Slotsje keek uit op 

het terrein dat hoorde bij de steen-

fabriek van J. Fockema en werd kort 

na 1900 afgebroken.  

Het restant van het Slotsje op De 

Streek (geheel links), 1930-50. Foto 

opgenomen in de Nieuwe Dockumer 

Courant van 21.11.1975, als onderdeel 

van de artikelenreeks ‘Buiten de 

stadswallen’ door D. van Minnen. 
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het terrein dat hoorde bij de steen- 

fabriek van J. Fockema en werd kort 

na 1900 afgebroken. 
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en in 1954 nog een stukje in de Nieuwe Dockumer Courant naar aanleiding van 
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de afbraak van het restant van het pand.49 

In de laatste fase van zijn bestaan was het Slotsje op De Streek een dubbele 

arbeiderswoning, nog maar de  helft van wat het ooit was geweest. In feite niet 

meer dan twee ruimtes boven elkaar, maar wel met ieder een eigen voordeur. 

De bovenste woning was van oorsprong de bovenkamer, waar een van de 

laatste eigenaars, voordat het een arbeiderswoning werd, ’s zomers graag naar 

het waterverkeer op de Ee uitkeek. Deze deftige mevrouw Fockema-Van Kleffens 

had er een zitje, als het ware de vervanging van een theekoepel.50 

Bij de afbraak bleek dat hier een eenvoudig versierde lambrisering rondom was, 

waar tegenaan later een bedstee werd getimmerd. Wendelaar Bonga denkt 

dat deze bovenkamer de reden is dat het pand een ‘slot’ of ‘slotsje’ werd ge-

noemd, want concrete aanwijzingen dat het ooit een herenhuis was zijn volgens 

hem nooit gevonden. Toen de weduwe Fockema het kocht waren het nog vier 

arbeiderswoningen. Voordat zij het kocht, werd er ’s winters in deze opkamer les 

gegeven door een schoenmaker voor kinderen uit de buurt. Wendelaar vernam 

dat van een van die kinderen, toen al bejaard, en het lesgeven zou omstreeks 

1850 plaatsgevonden hebben. 

Rond 1800 werd het waarschijnlijk bewoond door Bernard Cornelis van Baalen 

(Balen). In een advertentie uit 1799, naar aanleiding van het overlijden van een 

dochter van hem, staat hij omschreven als B.C. van Baalen, onder Aalzum.51 Dat 

hij omschreven werd als wonende onder Aalzum, terwijl hij de overbuurman 

was van Jan Jans Helder te Sijbrandahuis, had alles te maken met de eerder 

genoemde gemeentelijke indeling van dat gebied. 

Uit diverse krantenadvertenties en andere bronnen blijkt dat de familie Van 

Baalen het nodige bezit had naast dit Slot. Als zijn weduwe Yttje Osinga in 1837 

de erfenis moet regelen van haar jong overleden zoon, die medicijnen studeerde 

in Groningen, gaat het om gronden rondom en diverse panden in Dokkum.

Wendelaar Bonga meent dat dit Slot zo van omstreeks 1750 moet dateren. Op 

een gravure door J. Folkema uit 1718 is er nog geen bebouwing te zien op deze 

plaats. Daarna ontstond hier omheen een arbeidersbuurt.
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eigenaars die teruggevonden konden worden, leden van de familie Van Baalen, 

hadden het minimaal 60 jaar in bezit. Daarna een veertigtal jaren leden van de 

familie Fockema, tot 1901. In dat jaar kocht T. Schaafsma, houtzaagmolenaars-

knecht het; in 1913 A.W. Banga. Diens zoon Piet Banga ten slotte liet het restant 

van het pand in 1954 slopen. 

De Streek is een van de meest aangetaste stadsdelen van Dokkum, waar oude 

waterlopen, bijzondere molens, kalkovens, vrijwel alle arbeiderswoningen en 

ook de paar aanzienlijke woningen direct langs de Ee ten prooi vielen aan ‘de 

vooruitgang’. Tegenwoordig is daarom nog nauwelijks aan te wijzen waar heren-

huis en slot gestaan hebben.

Ansichtkaart uit 1907. De foto werd 

genomen vanaf Dokkum richting 

het westen. Het laat goed zien wat 

een levendig gebied De Streek 

was met haar scheepswerf en het 

drukke scheepvaartverkeer over de 

Ee van en naar Leeuwarden. Links is 

het complex van de familie Helder 

verscholen tussen de bomen: heren-

huis, houtzaagmolen met woning, 

arbeiderswoningen, boerderij en 

kalkovens.
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Yge Rintjes, een maker van  

sierlijke krullen

        
In de 17de en 18de eeuw werden niet alleen veel meubels, maar ook interieurs 

van huizen, overheidsgebouwen en kerken verfraaid met houtsnijwerk. Dat 

werd verzorgd door beeldsnijders, die ook wel antieksnijders werden genoemd. 

In de 18de eeuw waren er ook tal van steenhouwers die houtsnijwerk ver-

vaardigden. Binnen Friesland waren de meeste beeldhouwers in Leeuwarden 

gevestigd, maar ze woonden ook wel in stedelijke centra als Sneek, Harlingen 

en Franeker. In Dokkum is in het midden van de 18de eeuw nogal eens de Leeu-

warder beeld- en steenhouwer Johannes Laases Hardenberg werkzaam, naar het 

lijkt in het voetspoor van de architecten Jan en Sjouke Nooteboom. Hij werkte in 

1752-’53 aan de Waag en in 1768-’69 aan het Stadhuis.52 

In 1751 vervaardigde hij waarschijnlijk het snijwerk aan preekstoel en doophek in 

de Grote Kerk. Van zijn hand lijkt ook het snijwerk aan drie Dokkumer interieurs. 

Van één daarvan belandden er onderdelen (een schoorsteenmantel en een bed-

steewand) in het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem. Van twee andere – 

zo bleek onlangs – kwamen onderdelen omstreeks 1911 via de rijksbouwmeester 

C. H. Peters (bekend van zijn postkantoren overal in Nederland) terecht in Paleis 

Het Loo: een fraaie schoorsteenmantel uit het Van Kleffenshuis (Koningstraat 

17, 21, 23, 25 en 27; later Amrobank) en een bedsteewand uit het Fockemahuis 

(Breedstraat 12; later Postkantoor). Na aanvankelijk elders in het paleis geplaatst 

te zijn geweest, kwamen ze in 1967 terecht in de oostelijke paleisvleugel  in een 

van de vertrekken die tot 1975 bewoond werden door prinses Margriet en Pieter 

van Vollenhoven en hun gezin. 

In de tweede helft van de 18de eeuw werden in en rond Dokkum interieurs van 

monumentale gebouwen gedecoreerd met snijwerk van voor Friesland welhaast 

ongekende kwaliteit. Het betreft rijk gebeeldhouwde ornamenten in flamboyan-

te Lodewijk XV-stijl, die ook wel rococo wordt genoemd naar de asymmetrische 
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C- en S-vormige ornamenten (rocailles/schelpen) die er in voorkomen. Opvallend 

zijn de sierlijke bloemslingers tussen de rocailles.

Dit houtsnijwerk in en rond Dokkum vertoont zo’n eenheid van stijl dat het wel 

aan één ambachtskunstenaar kan worden toegeschreven. Archieven hebben zijn 

naam prijs gegeven: Yge Rintjes.

In 1762 wordt hij betaald voor snijwerk in de voorname nieuwe vroedschapzaal 

in het stadhuis van Dokkum. In 1771 wordt de preekstoel in de kerk van Driesum 

uit 1713 verfraaid met een uitzonderlijk rijk vormgegeven koperen lezenaar. Yge 

Rintjes levert voor Fl. 41-2-0 de “houten mall tot een lessenaar op de predik-

stoel” aan kopergieter Lieuwe Geerts en snijdt ook voor Fl. 4-15-0 een console 

onder de lessenaar. In 1776 werkt hij voor de kerk van Dantumawoude, waar hij 

bedragen van Fl. 115-6-0 en Fl. 3-6-0 voor het snijwerk aan het orgel ontvangt. 

Ongetwijfeld vervaardigt hij ook het uitbundige snijwerk aan de preekstoel, 

Foto van de vroedschapkamer  

in het stadhuis te Dokkum met 

snijwerk van Yge Rintjes. 

Schildering uit 1763 in de vroed-

schapkamer van de hand van Daniël 

Reynes, omlijst met snijwerk door 

Yge Rintjes. De foto is uit omstreeks 

1950. Goed te zien is dat het hout-

werk om de omlijsting geheel kaal 

geschuurd was en de nerven en 

knoesten zichtbaar maakte. Deze fou-

tieve ingreep bij de restauratie van 

1942 werd later weer teruggedraaid.
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maar de uitgaven daarvoor staan niet verantwoord in het rekeningenboek van 

de kerkvoogden.53

Hij ontvangt in 1778 Fl. 220-17-0 “weegens het snijwerk aan de predikstoel en 

pijlaar van het doophek” in de kerk van Holwerd en ook hier snijdt hij ongetwij-

feld de mallen voor twee lessenaars en ander koperwerk.54

In Holwerd is goed te zien dat Yge Rintjes zich openstelde voor nieuwe invloe-

den. Hier vertoont het snijwerk zeker nog veel elementen van het rococo (zie 

bijvoorbeeld de asymmetrische balusters van preekstoeltrap en doophek), maar 

ook zijn er elementen uit de strakke Lodewijk XVI-stijl (het neoclassicisme) in 

opgenomen: strikken, linten, siervazen. Na de hervatting van de opgravingen bij 

Pompeï in 1747 kwam de belangstelling voor de ornamentiek van de klassieke 

kunst in Europa snel op.

Wapenkuif in de Doopsgezinde 

kerk van Dantumawoude met 

snijwerk door Yge Rintjes.
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Wie was Yge Rintjes? Hij moet in het eerste kwart van de 18de eeuw geboren zijn 

in Leeuwarden, in het rooms-katholieke gezin van de gardenier Rintje Yges en 

Japcke Jacobs, die in 1694 met elkaar trouwden. Blijkens een inventarisatie van zijn 

nalatenschap is hij in 1781 in Dokkum overleden. Hij huwde driemaal: in Makkum 

op 10 juni 1742 met Antje Douwes, nogmaals in Makkum op 5 november 1752 met 

Sibbeltje Jans van Abbega en ten slotte op 8 juli 1764 in Dokkum met Martha Ages 

van Leeuwarden. De laatste keer wordt hij ‘beeldsnijder te Dokkum’ genoemd. In 

alle drie huwelijken verwekte hij kinderen, met elkaar dertien.55 

Zijn zoon Jan Yges (1762-1826), die de achternaam Damsma aannam, was ook 

beeldsnijder in Dokkum. Hij vervaardigde onder andere in 1785 voor Fl. 130-12-0 

het snijwerk aan de orgelkas in de kerk van Driesum, in 1794 dat aan de orgel-

pei en -balustrade in de kerk van Ee56) en mogelijk in 1782 het wapen aan een 

herenbank in de kerk van Anjum.

Koperwerk aan de lezenaar in de 

kerk te Holwerd: geelgieterswerk 

door Lieuwe Geerts met behulp 

van houten mallen door Yge 

Rintjes.
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Yge Rintjes wordt in het speciekohier van Makkum op nr. 350 vermeld van 1753 

tot 1758. In dat jaar wordt genoteerd dat hij naar Dokkum is vertrokken. In 

enkele archivalia wordt melding gemaakt van de betaling van zijn houtsnijwerk, 

maar verder laat hij nauwelijks schriftelijke bewijzen na van zijn leven en werk 

in Dokkum. Als na zijn overlijden op 21 maart 1781 in Dokkum zijn bezit wordt 

geïnventariseerd, wordt er geen melding gemaakt van debiteuren. De aanwezig-

heid van ‘handtijksnijdersgereedschap’ verraadt zijn oude ambacht, een kruis-

beeld zijn rooms-katholieke geloof.57

De sierlijke, zelfs flamboyante stijl van het houtsnijwerk van Yge Rintjes leert 

zich goed kennen uit het hiervoor genoemde werk in de raadzaal van Dokkum 

en in de kerken van Driesum, Dantumawoude en Holwerd. Dit werk is archiva-

lisch aantoonbaar van zijn hand. Op grond van stijlvergelijking kan in en rond 

Dokkum meer werk van zijn hand worden aangewezen: 1767 - bekroning van 

een herenbank in de doopsgezinde kerk van Dantumawoude, 1773 - snijwerk 

aan schoorsteenmantel en betimmeringen in het herenhuis van de familie 

Helder, 1773 - kuif van een herenbank in de kerk van Morra, 1773 - wapen in een 

herenbank in de kerk van Lioessens, 1773 - preekstoel in de kerk van Hantum-

huizen, 1775 - preekstoel, doophekdeur, twee kuiven en een wapen aan heren-

banken in de kerk van Oosternijkerk, 1775 - kuif van een herenbank in Nes, 1777 

- bekroning van een herenbank in de kerk van Metslawier, 1779 - vleugelstukken 

aan weerszijden van een geschilderd bovendeurstuk in de Grote Kerk van Dok-

kum en ongedateerd een bekroning en een kuif van een herenbank in de kerk 

van Ee, een kuif van een herenbank in de kerk van Twijzel, een bedstedewand, 

thans in de boerderij Wierumerweg 12 te Nes. Er zullen ongetwijfeld in huizen 

in Dokkum en in huizen en boerderijen rond de stad meer betimmeringen met 

snijwerk van Yge Rintjes zijn geweest (of nog aanwezig zijn). 
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Uit betalingen voor werk in de kerk van Driesum weten we dat Yge Rintjes de 

houten mallen sneed, die Lieuwe Geerts gebruikte om (in zand) zijn koperen 

(messing) voorwerpen te gieten. In Driesum ontving hij daar Fl. 300-0-0 voor. 

De kerkvoogden van Holwerd betaalden hem voor het koperwerk in de kerk en 

voor drie windwijzers Fl. 387-11-2. Lieuwe Geerts was dus kopergieter, maar bij 

de doop van twee van zijn vier kinderen staat hij vermeld als uurwerkmaker en 

horlogemaker.

Het is te hopen dat er uit andere gebouwen in en rond Dokkum ooit meer voor-

beelden van de ambachtskunst van Yge Rintjes bekend zullen worden en dat 

ook archivalia meer over zijn leven en werk prijs zullen geven.

Het houtsnijwerk van Yge Rintjes heeft een constant hoog niveau, maar onge-

twijfeld behoort zijn werk in de Dokkumer raadzaal en dat wat hij vervaardigde 

voor het herenhuis van de familie Helder tot zijn fraaiste werk. Daarom is het, 

achteraf bezien, een goede gedachte geweest de schoorsteenmantel en deuren 

uit het herenhuis in de Burgemeesterskamer van het Dokkumer stadhuis een 

herbestemming te geven, vlakbij de schitterende raadzaal.
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Bijlage

Het motief van de Man op de Lad-

der, zoals dat voorkomt op het te-

geltableau van Pals Karsten, was in 

het laatste kwart van de 18de eeuw 

niet ongewoon. Niet alleen in Har-

lingen, maar ook in Makkum werd 

het geschilderd op tegelpilaren in de 

vorm van twee gespiegelde rijen van 

dertien tegels. Van de gleibakkerijen 

in Makkum zijn meer archiefstuk-

ken overgeleverd dan van Harlingen. 

Daardoor is bekend dat tussen 1784 en 

1792 er in ieder geval vijf Man op de 

Ladder-pilaren van 26 tegels à twee 

gulden per serie geleverd werden aan 

een afnemer in Hoorn.59

Maar uit Harlingen is wel een zeer 

bijzondere bron voorhanden met het 

tafereel van de Man op de Ladder. In 

gemeentemuseum Het Hannemahuis 

aldaar wordt namelijk een model-

lenboekje bewaard dat uit omstreeks 

1790 dateert.60 Op ware grootte zijn 

hierin allerlei tegeldecoraties opge-

nomen, waarschijnlijk ten behoeve 

van de verkoper die bij een klant op 

bezoek ging.  

Het langwerpige boek waarin per pa-

gina precies twee tegels (tegelontwer-

pen) boven elkaar passen werd door 

Jan Pluis toegeschreven aan Evert Han-

sen Koetzier (1769-1816). Deze was net 

als Pals Karsten (overleden circa 1776) 

werkzaam in de gleibakkerij Buiten de 

Kerkpoort, maar was te jong om hem 

nog gekend te kunnen hebben.

Evert Hansen was als schilder bij 

lange na niet zo getalenteerd als Pals 

Karsten. Maar het door hem gete-

kende modellenboek is er niet minder 

belangwekkend om. En in dit kader 

is het vooral interessant dat - vóór in 

het boek - de twee bovenste tegels 

van de pilaar van de Man op de Ladder 

voorkomen. Dankzij dit boek kennen 

Het Harlinger modellenboek, circa 1790.
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Rechts: vijf sponsen,  

onderdeel van de Man op de 

Ladder-pilaar. De linker twee zijn 

- van onderen naar boven - de 

nummers 9 en 10; de rechter drie 

zijn de nummers 1, 2 en 3. 

Links: de Man op de Ladder-pilaar 

uit museum Het Princessehof 

aangevuld met een spons van ge-

meentemuseum Het Hannemahuis. 

De tegelschilder is door Jan Pluis 

geïdentificeerd als Gatse Sytses 

(circa 1724-1798).

Links: de Man op de Ladder-pilaar 

uit museum Het Princessehof 

aangevuld met een spons van ge- 

meentemuseum Het Hannemahuis. 

De tegelschilder is door Jan Pluis 

geïdentificeerd als Gatse Sytses 

(circa 1724-1798). 

Rechts: vijf sponsen, 

onderdeel van de Man op de 

Ladder-pilaar. De linker twee zijn 

- van onderen naar boven - de 

nummers 9 en 10; de rechter drie 

zijn de nummers 1, 2 en 3. 

 



71 

we de naam van deze pilaardecora-

tie. Meer dan twee tegels daarvan 

beeldde Evert Hansen niet af: kenne-

lijk werd dat voldoende geacht om de 

potentiële koper een indruk te kunnen 

geven. 

Bij sommige pilastervoorbeelden in 

het boekje staat aangetekend uit 

hoeveel tegels ze bestonden en wat 

de prijs was. Steeds gaat het om 26 

stenen of steentjes, oftewel twee keer 

dertien tegels hoog en is de prijs  

2 gulden 14 stuivers. Bij het ontwerp 

van de Man op de Ladder wordt het 

aantal tegels niet genoemd, maar  

wel de prijs. Aangezien deze 2 gulden 

16 stuivers is mag er gevoeglijk van 

worden uitgegaan, dat ook dit pilas-

terontwerp bedoeld was voor dertien 

tegels.

De Man op de Ladder-pilaster in

Enkhuizen mist drie tegels. Ook in

de collectie van het Princessehof te

Leeuwarden bevindt zich een soortge-

lijke, incomplete pilaster. Daaruit is op

te maken hoe de drie missende tegels

in Enkhuizen eruit gezien moeten

hebben. In principe is daarmee de

hele pilaster van de Man op de Ladder

te reconstrueren, ware het niet dat

er nog twee onduidelijkheden over-

blijven. 

Tegel nummer twee is in beide col-

lecties net even anders, waarbij die 

in het Princessehof logischer lijkt: 

hier gaat het festoen met geveerde 

bladeren of palmtakken gewoon door 

(tegel nummer 1 mist in deze reeks) 

In de pilaster te Enkhuizen gaan de 

palmtakken heel abrupt over in een 

boomstam, die bij de onderste tegel

Een pagina uit het Harlinger mo-

dellenboek, met de twee bovenste 

tegels van de “Engel of Man op de 

Ladder” pilaar.

Voor- en keerzijde van de bovenste 

tegel van de Man op de Lad-

der pilaar, collectie museum Het 

Admiraliteitshuis. De tegelschilder 

is door Jan Pluis geïdentificeerd als 

de Makkumer Gatse Sytses (circa 

1724-1798). Op de achterzijde heeft 

hij het cijfer 13 gezet.
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geflankeerd wordt door tulpen. Dat

is een onlogische afsluiting voor een

guirlande die hangt aan een strik. 

Het beste is te kijken naar de sponsen 

die zich in gemeentemuseum Het Han-

nemahuis bevinden. Die sjablonen zijn 

overigens waarschijnlijk ouder en door 

een zeer vaardige hand getekend. 

Spons nummer 1 is hier een logisch 

einde voor een hangende slinger 

en sluit mooi aan bij de reeks in het 

Princessehof. Alleen ontbreekt hier 

de spons voor tegel nummer 9, die bij 

het Princessehof een soort gestileerde 

hoofdletter I laat zien. 

Nu beeldt Jan Pluis op pagina 72 in 

zijn boek Fries Aardewerk - Kingma 

Makkum, zeven tegels af van de Man 

op de Ladder, welke hij toeschrijft aan 

Poppe Andries Meinsma en tussen 

1800 en 1825 dateert. Ook dit betreft 

een fragment waarvan de onderdelen 

niet logisch zijn samengevoegd na 

demontage. 

Toevalligerwijs echter passen de 

tegels 8, 9, 10 hier wel heel duidelijk 

aan elkaar. Het basement waarop het 

cupidootje zit gaat hier nog even door 

en wordt opgevolgd door de hangende 

takken waarin een bloem. 

Het is resumerend mogelijk, dat door 

het ontbreken van de 9de spons er 

soms voor een eigen alternatief werd 

gezorgd. Die van Poppe Meinsma lijkt 

daarbij het meest aan te sluiten bij het 

origineel.

In de collectie van streekmuseum Het 

Admiraliteitshuis worden zoals gemeld 

ook twee tegels bewaard van een pi-

laar met het Man op de Ladder motief. 

Deze zijn waarschijnlijk gemaakt door 

de Makkumer Gatse Sytses en eind 

18de eeuw te dateren. 

Maar van een andere beschildering 

voor een pilaar uit het modellenboek 

wordt een groter fragment in Het 

Admiraliteitshuis bewaard, namelijk 

van negen tegels. En deze zijn van de 

hand van Evert Hansen Koetzier zelf.61 

De decoratie wordt door hem de oude 

strik genoemd en kostte 2 gulden

14 stuivers voor de 26 tegels. Hoe de 

in het Dokkumer museum ontbre-

kende tegels er uitzagen is wederom 

te zien in de collectie sjablonen in het 

museum te Harlingen. Het is in essen-

tie een rank van bloemen en druiven-

trossen en -bladeren, waarin dierfigu-

ren en twee engeltjes zijn verweven. 

De merkwaardige, en daardoor zeer ka-

rakteristieke, manier waarop Evert Han-

sen het engelengezichtje en profil van 

een schaduw voorziet is bijvoorbeeld 

ook terug te vinden bij een kopje op 
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Keerzijde van de bovenste tegel 

van de pilaar met de voorstel-

ling genaamd “de oude strik”. 

De manier waarop het cijfer 13 is 

neergezet wijst op Evert Hansen 

Koetzier. Collectie museum Het 

Admiraliteitshuis. 

De ontbrekende tegels zijn aan-

gevuld met de sponsen uit de col-

lectie van gemeentemuseum Het 

Hannemahuis te Harlingen. 

Pagina 72 boven: tegel nummer 9 

van de pilaar Man op de Ladder in

Keramiekmuseum Princessehof 

lijkt een vaasvorm.

Pagina 72 midden: een vaasvorm 

uit het tableau van Pals Karsten.

Pagina 72 onder: tegels 8-11 uit 

de pilaar te Wons van de Man op 

de Ladder door Poppe Andries 

Meinsma.
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een bloempot met pauwen. Dit tafereel, 

door Pluis circa 1800 gedateerd, vormt 

wat de pauwen en bloemen betreft op 

zijn beurt weer een goede parallel met 

een derde pilaarfragment dat in Het 

Admiraliteitshuis bewaard wordt.62 

Ook dit pilaarmotief is terug te vinden 

in het modellenboek onder de naam 

de pauwenrank. 

Waarschijnlijk zijn deze bekwaam 

geschilderde pilaartegels van de 

hand van Pals Karsten. De opvallende 

manier waarop hij bij diverse aan hem 

toegeschreven stukken wenkbrauwen 

weergeeft (stippels of streepjes op 

de wenkbrauwboog), wijst ook in zijn 

richting. 

links: pilaarmotief De Pauwen-

rank. De onderste 10 tegels zijn 

uit de collectie van museum Het 

Admiraliteitshuis; nummer 11 uit 

de collectie van het Princessehof 

te Leeuwarden en de bovenste 

twee zijn uit het Harlinger model-

lenboek.

Midden: pilaarmotief De Pauwen-

rank uit het Harlinger modellen-

boek. 

Rechts: de tien tegels van Het 

Admiraliteitshuis in detail.

links: pilaarmotief De Pauwen- 
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Detail van De Pauwenrank (tegels 

1 en 2) circa 1760-1770, toegeschre-

ven aan Pals Karsten. Een putto 

(Amor) aan de voet van de rank.

Detail van De Pauwenrank (tegels 

1 en 2) circa 1760-1770, toegeschre- 

ven aan Pals Karsten. Een putto   (Amor) aan de voet van de rank.
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Noten

1 Symposium Het Friese Interieur georgani-

seerd door de Ottema-Kingma Stichting op 

4 november 2011 in het Fries Museum te 

Leeuwarden.

2 Op de plek tegenover het herenhuis kwam 

oorspronkelijk het riviertje De Paesens uit in 

de Ee. Dit water was de scheidslijn tussen de 

beide Dongeradelen. 

3 Zie onder andere Gildemacher (2008). 

4 De enige bron voor een bouwjaar 1753 van 

molen cum annexis is de vermelding door 

Van Epen (1956).

5 Pieter (1748-1829), Jan (1750-1817, werd 

landbouwer), IJtje (1753-1810), Ymkje (1756), 

Cornelis (1758-1838, werd houthandelaar), 

Tomas (1761-1830, werd landbouwer), Rienk 

(1763-1835, werd gecommitteerde), Rienkjen 

(1766-1818) en tot slot een Ymkjen (1769- 

1840). 

6 Zie onder andere www.meindertsma-

genealogy.nl en de website van Tresoar. 

Wopke Reinderts of Rinnerts Tolsma was 

geboren te Hallum in 1731 en aldaar gedoopt 

op 29 juli. Hij trouwde op 22-jarige leeftijd 

met Dieuwke Jelles, met wie hij minimaal 

drie kinderen kreeg, geboren in 1760, 1760 

en 1765. Hij overleed in augustus 1768 op 

37-jarige leeftijd te Oudkerk. Dieuwke Jelles 

werd gedoopt te Wijns op 24 december 1728. 

Ze overleed op bijna 61-jarige leeftijd op 14 

februari 1789.  

7  Speciën Dantumadeel 1774, onder ‘Sijbranda-

huis’.

8 Register van de buitengewone Belasting bij 

forme van quotisatie vastgesteld bij de Wet 

van den 30e Maart 1808, in de gemeente van 

Dantumadeel. Aanwezig gemeentearchief te 

Damwoude.

9 Van Minnen (1975). 

10 Rijksarchief Leeuwarden, Uittreksel uit het 

register der onderlinge brandwaarborg-maat-

schappij van Woudsend, 13 juni 1907. Auke 

Jans Helder (Sijbrandahuis 10.3.1840-Leeu-

warden 13.1.1918), gehuwd Dantumadeel 

26.4.1864 met Lutske Klazes Gorter (geboren 

Dantumawoude). Kinderen: Jan (Sijbran-

dahuis 10.3.1865) en Aukje (Sijbrandahuis 

9.5.1866). Jan huwde 29.4.1891 Leeuwardera-

deel met Sytske van Dijk.

11 Een gesneden houten bord met de afbeel-

ding van de mythische vogel Phoenix, die 

steeds oprijst uit zijn as, is aanwezig in de 

collectie van museum Het Admiraliteitshuis.

12 Leeuwarder Courant 1.1.1908.

13 Met dank aan dhr. en mevr. Kits te Buiten-

post voor het inzien van de verkoopakte en 

de achtergrondinformatie. 

14 Volgens de al eerder genoemde heer J. 

Kits werd het in twee fasen afgebroken en 

aanvankelijk voor de helft betrokken bij de 

nieuwe loods van kunstmesthandel Zwart & 

Slagter. Wendelaar Bonga schrijft in zijn stuk 

over De Streek, met een voorwoord uit 1941 

dat het dan nog bestaat als pakhuis voor 
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Symposium Het Friese Interieur georgani- 

seerd door de Ottema-Kingma Stichting op 

4 november 2011 in het Fries Museum te 

Leeuwarden. 

Op de plek tegenover het herenhuis kwam 

oorspronkelijk het riviertje De Paesens uit in 

de Ee. Dit water was de scheidslijn tussen de 

beide Dongeradelen. 

Zie onder andere Gildemacher (2008). 

De enige bron voor een bouwjaar 1753 van 

molen cum annexis is de vermelding door 

Van Epen (1956). 
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Jans Helder (Sijbrandahuis 10.3.1840-Leeu- 

warden 1311918), gehuwd Dantumadeel 

26.4.1864 met Lutske Klazes Gorter (geboren 

Dantumawoude). Kinderen: Jan (Sijbran- 

dahuis 10.3.1865) en Aukje (Sijbrandahuis 

9.5.1866). Jan huwde 29.4.1891 Leeuwardera- 

deel met Sytske van Dijk. 

Een gesneden houten bord met de afbeel- 

ding van de mythische vogel Phoenix, die 

steeds oprijst uit zijn as, is aanwezig in de 

collectie van museum Het Admiraliteitshuis. 

Leeuwarder Courant 1.1.1908. 

Met dank aan dhr. en mevr. Kits te Buiten- 

post voor het inzien van de verkoopakte en 

de achtergrondinformatie. 

Volgens de al eerder genoemde heer J. 

Kits werd het in twee fasen afgebroken en 

aanvankelijk voor de helft betrokken bij de 

nieuwe loods van kunstmesthandel Zwart & 

Slagter. Wendelaar Bonga schrijft in zijn stuk 

over De Streek, met een voorwoord uit 1941 

dat het dan nog bestaat als pakhuis voor
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kunstmest. De molen ernaast werd in 1939 

afgebroken. 

15 Voorlopige lijst (1930).

16 Mondelinge mededeling dhr. S. ten Hoeve, 

2010. 

17 De aquarel uit 1924 door D. Miedema is in 

particulier bezit; afgebeeld in Banga (2010). 

18 Olieverf op doek, 70,5 x 77 centimeter, hui-

dige verblijfplaats onbekend. Voor het eerst 

afgebeeld en beschreven in De Streek en 

Betterwird door S.E. Wendelaar Bonga, Dok-

kum 1942. Het opschrift Jan Jans Helder 1773 

hoeft niet te betekenen dat hij het zelf heeft 

geschilderd; dat is zelfs onwaarschijnlijk. S. ten 

Hoeve vermoedt dat het later aangebracht is. 

19 Zie noot 9.

20 Ter vergelijking: zie bijvoorbeeld Ten Hoeve 

(2008) pagina 76 en volgende.

21 Deze prachtige deur kwam terecht in het 

nieuwe huis van de familie Steen bij de 

IJsherberg in Dokkum (mondelinge medede-

lingen van de heren M. Posthuma en J. Kits); 

werd daar later bij de afbraak van het huis 

weer uitgehaald en belandde in de opslag 

van de gemeente. Anno 2010 is de deur daar 

niet meer te vinden.

22 Het lijkt aannemelijk, dat deze foto van de-

zelfde datum is als de enige interieurfoto die 

er bewaard bleef. Beide foto’s zijn als glasne-

gatief aanwezig in de collectie van museum 

Het Admiraliteitshuis. Dankzij een digitalise-

ringproject rond het tijdschrift Buiten werd 

op internet gevonden, dat een van deze 

foto’s op pagina 144 in het maartnummer van 

1924 van dat blad werd gepubliceerd met het 

onderschrift: Achttiende eeuwse schoorsteen 

in een woning te Sijbrandahuis bij Dokkum. 

Foto H.J. de Koe.  

In het tijdschrift, dat wekelijks verscheen  

van 1907-1936 met artikelen over natuur, 

cultuurhistorie, landgoederen, tuinieren en 

reizen, werd veel gebruik gemaakt van  

foto’s louter ter illustratie, zonder relatie  

met de redactionele stukken.  

De foto werd dus gemaakt in de tijd dat het 

huis bewoond werd door Hendrik Raadsma.

23 Met dank aan S. ten Hoeve die me daarop 

wees.

24  Bonga (1942) vertelt dat er twee houtmo-

lens op De Streek hebben gestaan. De ene 

heette Het Hert en stond aan De Streek zelf. 

De andere stond aan de overkant van het 

water (de Ee tussen Dokkum en Leeuwarden) 

en heette De Phoenix. Jarenlang stond deze 

bekend als de molen van Helder maar in een 

later stadium was de molen in bezit van de 

familie Raadsma. 

25 Zowel de tachtigplussers Max Posthuma 

(overleden 2011) als Jelte Kits, beiden van 

jongs af aan zeer goed bekend in De Streek, 

deelden desgevraagd mee het herenhuis 

nooit onder de benaming slotsje of slot 

gekend te hebben.

26 Met dank aan dhr. Jan Pluis te Noord-Sleen 

voor het ter beschikking stellen van deze 

correspondentie. 
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reizen, werd veel gebruik gemaakt van 

foto’s louter ter illustratie, zonder relatie 

met de redactionele stukken. 

De foto werd dus gemaakt in de tijd dat het 

huis bewoond werd door Hendrik Raadsma. 

Met dank aan S. ten Hoeve die me daarop 

wees. 

Bonga (1942) vertelt dat er twee houtmo- 

lens op De Streek hebben gestaan. De ene 

heette Het Hert en stond aan De Streek zelf. 

De andere stond aan de overkant van het 

water (de Ee tussen Dokkum en Leeuwarden) 

en heette De Phoenix. Jarenlang stond deze 

bekend als de molen van Helder maar in een 

later stadium was de molen in bezit van de 

familie Raadsma. 

Zowel de tachtigplussers Max Posthuma 

(overleden 2011) als jelte Kits, beiden van 

jongs af aan zeer goed bekend in De Streek, 

deelden desgevraagd mee het herenhuis 

nooit onder de benaming slotsje of slot 

gekend te hebben. 

Met dank aan dhr. Jan Pluis te Noord-Sleen 

voor het ter beschikking stellen van deze 

correspondentie.
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27 De verkoop aan de Joodse antiquair, welke 

volgens S. ten Hoeve de antiquair Izaäk de 

Vries moet zijn geweest, wordt bevestigd 

door dhr. Jelte Kits te Buitenpost. De vader 

van deze oud-Dokkumer was directeur bij 

Slagter en Zwart, de firma die het gebruikte 

voor de opslag van zakken en dergelijke voor 

zijn kunstmesthandel. Kits jr. (geboren 1920) 

was er bij toen de antiquair een bod kwam 

doen op de betimmering en het tegelta-

bleau. 

 Over deze firma: zie bijvoorbeeld Boersma 

2003.  

28 In zijn molenboek Jim mutte komme: ut 

waait! zwaait de auteur alle lof voor het 

veiligstellen van de betimmering toe aan het 

gemeentebestuur. Uit het voorgaande blijkt 

dat dit onjuist is en dat het voor de volle 

100% te danken was aan Wassenbergh dat 

de betimmering in het stadhuis terecht kon 

komen.

29 Mondelinge mededeling drs. G. Elzinga, 

conservator Fries Museum augustus 2010; 

volgens hem was dit een niet ongebruike-

lijke gang van zaken. 

30 Gemeente Dokkum 1922-1983 dossiernum-

mer 609 in het streekarchivariaat te Dokkum. 

31 In de verkoopakte van 1927 staat vermeld dat 

de betegelde schouw zich in de oostelijke 

kamer van het herenhuis bevond. Een vage 

foto van de zijkant laat zien dat de ruimte 

tussen twee ramen hier groter was dan aan 

de voorkant van het huis en geschikt kon zijn 

om deze schouw te bevatten. Ook is op deze 

foto te zien dat het balkon van het front, aan 

de achterzijde gespiegeld was en dat er een 

stenen, met pannen gedekte aanbouw was. 

Deze is ook op een plattegrond van Dokkum 

door J. Miedema uit 1915 te zien (aanwezig 

streekarchivariaat te Dokkum).

32 Met dank aan Warner Banga die me daarop 

attendeerde.  

33 De tekst van het bord luidt: De Restauratie 

van dit Stadhuis begonnen in den herfst van 

het jaar 1938 werd voltooid in den Oorlogs-

winter 1940-41 * Alb. JONKER burgemeester * 

P.O.BROUWER  W.BROUWER  K.POSTMA wet-

houders E.J. KOOI secretaris Ir. J.J.M. VEGTER 

architect.

34 Een afbeelding in kleur is te zien in Tichelaar 

en Ten Hoeve (2001).

35 Niet iedereen was blij met de manier waarop 

de architect omging met de originele betim-

meringen. De Rijkscommissie Monumen-

tenzorg, die toezicht diende te houden, was 

echter te laat om het ‘heilloos werk’ tegen te 

houden, blijkens een brief van een lid daar-

van aan archivaris W.H. Keikes uit 1971 (met 

dank aan oud-gemeentebode M. Posthuma 

voor het ter beschikking stellen van een 

kopie daarvan). 

36 Het betrof een bungalow van architect Gerrit 

Steen.

37 Met dank aan de gemeentelijke timmerlie-

den H. Hoeksma en P. van der Ploeg die de 

auteur behulpzaam waren met de speurtocht 
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in de gemeentelijke opslagplaats. 

38 Pluis (2005) toont aan dat een belangrijk 

hulpmiddel voor toeschrijvingen wordt 

gevormd door de notities (meestal een te-

gelnummering) die de schilder achterop het 

tableau schreef. Hierdoor kan het handschrift 

vergeleken worden. Het spreekt voor zich 

dat dit alleen mogelijk is bij tableaus die niet 

(meer) vastzitten aan de wand. 

39 Bijvoorbeeld de schotel met Bijbelse voor-

stelling (Pluis 2005 pagina 29) die hij toe-

schrijft aan Pals moet geschilderd zijn door 

iemand die niet in de schaduw kon staan van 

hem, waar het anatomische vormgeving van 

mens en dier betreft. Overigens betrok Pluis 

bij zijn toeschrijvingen niet alleen de stijl, 

maar allerlei aspecten, zoals de afzetgebie-

den van bepaalde fabrieken, vergelijking met 

andere producten dan tegels zoals tableaus 

en beschilderd aardewerk, of het een werk 

van de eerste (= hoofd-)schilder van een 

gleibakkerij betrof, wijze van nummering 

achterop de tegels, archiefstukken, et cetera.

40 Pluis (1966 pagina 53-87) noemt diverse 

voorbeelden van relaties tussen het tableau 

van Pals Karsten en de gravures van Van der 

Laan in Schenk (1726). Voor het tegeltableau 

in het Dokkumer stadhuis noemt hij twee 

prenten waaraan door Pals Karsten werd 

ontleend. 

41 Sieuwert van der Meulen, geboren voor 1683, 

overleden Alkmaar 1730.

42 Met dank aan de eigenaar Minze van den 

Akker te Harlingen voor het verstrekken van 

foto’s. 

43 Pluis 2005 pagina 57. Dit tableau wordt door 

hem circa 1800 gedateerd.

44 Op een soortgelijk tableau uit Grijpskerk met 

een eendere voorstelling in het basement 

van een dorpje aan het water, dateerbaar cir-

ca 1810, zijn de papegaaien vervangen door 

paljassen met een hond aan de voeten (Pluis 

2005 afbeelding op pagina 157). Voorbeelden 

van pauwen en andere vogels dan papegaai-

en zijn te vinden bij Pieter Ruurds, circa 1790 

(Pluis 2005 afbeeldingen op pagina 145).

45 De Jonge (1971 pagina 54).

46 Met dank aan J. Pluis en S. ten Hoeve voor 

het meehelpen parallellen te vinden. 

47 De in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen 

bewaarde pilasters zijn genummerd ZZM 

004251-2. Blijkens de inventariskaart werden 

ze in 1953 te Franeker gekocht. Aan beide 

zijden van de pilaster ontbreken drie tegels 

tussen de 8ste en 9de tegel (van onder af 

gerekend). Met dank aan conservator André 

Groeneveld voor de informatie. De pilaster 

in Keramiekmuseum Het Princessehof te 

Leeuwarden heeft inventarisnummer GMP 

1959-024 en wordt als “Harlingen 1760” 

omschreven.

48 Aanwezig streekarchivariaat Noordoost-Fries-

land. Johannes Fockema: Dokkum 1809-1847. 

Saapke van Kleffens was een dochter van 

Auke van Kleffens en Iefke Helder.

49 Wendelaar Bonga (1947).
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50 Dit vertelde Jacob Rintjema aan Wendelaar 
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Fotoverantwoording

P. Banga: foto op pagina 20.

Cees Booij: foto’s op pagina 27, 30, 31 rechts, 32-35, 42, 44, 45 rechts, 47, 48, 50-52 onder, 54 rechts, 

57, 58 rechts, 62.

Sytse ten Hoeve: foto’s op pagina 65 en 66.

Fries Scheepvaartmuseum Sneek: foto’s op pagina 12, 19 onder (Fotografie Wim Obbema, Sneek), 49, 

50 boven, 52 boven.

Gemeentemuseum Het Hannemahuis Harlingen: foto’s op pagina 39 bovenaan, 51 boven, 58 links, 72 

links, 74 midden.

Harlinger Aardewerk Museum: foto’s op pagina 43, 45 links.

Keramiekmuseum Princessehof te Leeuwarden: foto op pagina 70 links (tegels), 72 bovenaan.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: foto’s op pagina 29, 37 rechts, 45 midden, 55, 64.

Jan Pluis: foto op pagina 72 onder.

Streekmuseum Het Admiraliteitshuis (Ihno Dragt): foto’s op pagina 11, 17, 31 links, 37 links, 41, 54 

linksonder, 70 rechts, 71 midden en rechts, 72 midden, 73, 74 links en rechts, 76 en scans op pagina 4, 

7, 8, 13-16, 18, 22, 23, 24 rechts, 25, 26, 28, 39 onderste drie, 56 rechts, 61, 69.

Zuiderzeemuseum Enkhuizen: 56 links.

Fotobewerking: G.I.W. Dragt
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Eerdere uitgaven

In de reeks “musea in noordoost fryslân” (streekmuseum Het Admiraliteitshuis te Dokkum en  

museum ‘t Fiskershúske te Moddergat) verschenen eerder:

01  Miskend Natuurtalent? Houtsnijwerk, boetseerwerk en modelbouw van de Dokkumer  

Gerrit Visser (1911-1998). G.I.W. Dragt, december 2010.

02  Bijdehande, blauwoogige dolsters: Onmisbare schakels in de Friese beugvisserij van de 

19de eeuw. G.I.W. Dragt, februari 2011.

03  Slotakkoord aan de 19de eeuw: Het Dokkumer muziekfeest van 1897. G.I.W. Dragt, april 2011.

04  Aan de vissers heeft het niet gelegen... Het reddingstation van Moddergat (1878-1942). 

G.I.W. Dragt, mei 2011.

05 De fascinerende vissen van Nel Kamphuis. G.I.W. Dragt, juni 2011.

06 Dokkumer kralencocktail: verrassende variëteit aan kralen in een museumcollectie,  

500-2000 A.D. G.I.W. Dragt, oktober 2011.

Eerdere uitgaven 

In de reeks “musea in noordoost fryslân” (streekmuseum Het Admiraliteitshuis te Dokkum en 

museum ‘t Fiskershúske te Moddergat) verschenen eerder: 

01 Miskend Natuurtalent? Houtsnijwerk, boetseerwerk en modelbouw van de Dokkumer 

Gerrit Visser (1911-1998). G.l.W. Dragt, december 2010. 

02 Bijdehande, blauwoogige dolsters: Onmisbare schakels in de Friese beugvisserij van de 

19de eeuw. G.l.W. Dragt, februari 2011. 

03 Slotakkoord aan de 19de eeuw: Het Dokkumer muziekfeest van 1897. G.l.W. Dragt, april 2011. 

04 Aan de vissers heeft het niet gelegen… Het reddingstation van Moddergat (1878-1942). 

G.l.W. Dragt, mei 2011. 

05 De fascinerende vissen van Nel Kamphuis. G.l.W. Dragt, juni 2011. 

06 Dokkumer kralencocktail: verrassende variëteit aan kralen in een museumcollectie, 

500-2000 A.D. G.l.W. Dragt, oktober 2011. 

84



85 



86 

De rijke houthandelaar Jan Helder (1727-1807) liet in 1773 een 

fraai herenhuis bouwen op een plek even buiten de omwal-

ling van de stad Dokkum aan de vaarweg naar Leeuwarden. 

Hij was toen al wat ouder en weduwnaar maar nieuw geluk 

wachtte hem in de vorm van een huwelijk datzelfde jaar met de 

weduwe Dieuwke Jelles. Voor de inrichting keek hij niet op een 

dubbeltje: prachtig houtsnijwerk en een monumentale schouw 

met een groot tegeltableau waren er onderdeel van.

Het herenhuis van Helder bestaat niet meer, maar een deel van 

de inrichting bleef gespaard en werd in 1938 gebruikt om de 

nieuwe burgemeesterskamer in het stadhuis mee in te richten. 

Het prachtige tegeltableau van de hand van de Harlinger Pals 

Karsten, dat tot de top van de 18de-eeuwse Friese tegelbeschil-

dering behoort, heeft altijd al de nodige aandacht getrokken. 

Hier wordt het door Ihno Dragt, directeur van het Dokkumer 

streekmuseum, uitgebreid beschreven.

Maar dat het houtsnijwerk van de hand van Yge Rintjes is, de-

zelfde die het snijwerk in de raadzaal van het stadhuis maakte, 

dat werd nog niet eerder gepubliceerd. Dit is de verdienste 

Diepswal 27, 9101 LA Dokkum

tel. 0519-293134, fax. 0519-220510

info@museumdokkum.nl

www.museumdokkum.nl

van Sytse ten Hoeve, oud-directeur van het Fries Scheepvaart-

museum te Sneek. Men had daardoor in 1938 niet in de gaten 

hoezeer de bouwfragmenten uit het herenhuis van Helder in het 

stadhuis op hun plaats waren.

Toevalligheden in plaats van beleid spelen helaas maar al te 

vaak een rol bij het behoud van monumentale Friese interieurs. 

Veel ging voorgoed verloren door desinteresse of onkunde. 

Soms vonden onderdelen buiten Friesland een plaats, zoals een 

Dokkumer betimmering die zich nu in paleis Het Loo bevindt. 

Het lot van dergelijke interieurs staat momenteel weer volop 

in de belangstelling. Belangrijk is vooral kennis, bij een breed 

publiek, over wat er was en nog is. Deze rijk geïllustreerde 

publicatie kan daar zeker aan bijdragen.
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