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VOOR- EN DANKWOORD 7 

Eigenlijk is het met dit boek over Anjum merkwaardig gesteld. | 

Aan de ene kant kan de opmerking worden gemaakt dat het veel te vroeg 

verschijnt, maar evenzeer kan men er zich over verbazen dat het nog nooit 

eerder verschenen is. | 

De lezer oordele zelf. 

Wie het boek ter hand neemt moet niet verwachten een "dorpsroman" te vinden, 

veel meer wil het een gids zijn en tevens een overzicht bieden van ons 

“erfdeel der vaderen". 

Naast geschreven bronnen werd dankbaar gebruik gemaakt van mededelingen van 

Anjumers en oud-Anjumers, die deze leek op historisch- en schrijversgebied 

met een grote -— soms ontroerende - welwillendheid terzijde hebben gestaan. 

Wanneer ík namen ga noemen bestaat het grote gevaar dat er enkelen worden 

vergeten. 

Toch wil ik twee uitzonderingen maken. 

De medewerking van onze streekarchivaris - de Heer W.T. Keune - is bijzonder | 

prettig geweest. Op deze plaats mijn hartelijke dank hiervoor. 

| Ook zeer veel dank aan de Heer G. Haaksma. Hij nam het financiële aspect voor 

Tevens dank aan alle Anjumers en oud-Anjumers. Ik kan niet anders doen dan 

| 

zijn rekening om te komen tot de uitgifte van deze dorpskroniek. | 

dit boek aan hen allen op te dragen. | 
| 

Dokkum, najaar 1976. 

 



  

TER INLEIDING 
9 

Gaarne voldoe ik aan het verzoek om een kort voorwoord te schrijven in het 

boek over Anjum. 

Het is met grote waardering en voldoening dat wij kennis kunnen nemen van 

wat hierin is vastgelegd. 

In de eerste plaats gaat de waardering uit naar de samensteller, die op een 

bijna onnavolgbare wijze van zijn vrije tijd gebruik heeft gemaakt om één en 

ander - en dat is inmiddels veel - voor het nageslacht te bewaren. 

Wij zijn hem veel dank verschuldigd. 

( 
Voldoening is er onder meer om de volgende redenen. 

Er blijkt gelukkig langzamerhand steeds meer belangstelling te bestaan voor 

het verleden en met name voor het eigene, de oude vertrouwde omgeving. 

De binding daaraan getuigt van de verbondenheid met "groun en minsken’. 

Deze binding is ook van groot belang voor het heden én voor de toekomst. 

Een dorp, een gemeenschap, dat zijn geschiedenis kent, waardeert de plaats 

die dat dorp nu heeft en zal van daaruit bouwen aan zijn toekomst. 

Het vertrouwen in de eigen gemeenschap biedt waarborgen voor het komende. 

Dat de uitgave van dit werk hieraan mag medewerken, is mijn diepste wens. 

G. HAAKSMA. 

Anjum, oktober 1977.   
 



  

Dorpskromek 

Aan alle Anjumers en oud-Anjumers. 

Aan mijn vrouw en kinderen. 

Aan de nagedachtenis van allen die 

hun beste krachten aan Anjum hebben 

gegeven. 

 



Wat verschijne, 

wat verdwijne, 

't hangt niet aan een LoA geval, 

In 't voorleden 

Ligt het heden; 

án het nu, wat worden zal. 

WILLEM BILDERDIJK. 

  

    

  

 



  

Hoofdstuk 1 13 

HOE KOMT “ANJUM" AAN ZIJN TEGENWOORDIGE NAAM ? 

n Noord-Oost Friesland treffen we vrijveel plaatsnamen aan die eindi- 

gen op 'um' b.v. Anjum, Aalsum, Oostrum enz. of op "wier" of "wierde" 

b.v. Metslawier, Niawier, Jouswier enz. 

Met "wierde! en "werd" wordt hetzelfde bedoeld. B.v. Holwerd, Wans- 

werd, Ferwerd enz. 

De betekenis van wier, wierde of werd is "terp" (hoogte, woonhoogte of 

vluchtheuvel van ...... ), terwijl um de betekenis heeft van "heem, heim 

of hiem'" (woonplaats van ...... ). 

Vrij zeker dankt Anjum zijn naam aan de familienaam Ania of Aninga, die op 

hun beurt weer komen van een stamvader "Ane", Wanneer we deze twee gegevens 

combineren, dan krijgen we "Aniaheem" of "Aningaheem'. De betekenis hiervan 

is dus: woonplaats van de Ania's of de Aninga's. 

De oudste vorm (vóór het jaar 1000) is vermoedelijk geweest '"Aningahêm'. 

In de 10e eeuw komen we "Anigheim" en 'Annegum' tegen, terwijl er in de 13e 

eeuw sprake is van "Aneggum', "Annegum' en "Anenghem''. 

Verder is de naam van het dorp in de loop der eeuwen nogal eens gewijzigd. 

In het "Register van Aanbreng", in 1511 aangelegd op last van de Saksische 

hertogen, treffen we drie verschillende variaties aan t.w. "“Angium'', 

“Aengium" en "Aengum''. 

Hierbij moeten we echter bedenken dat de schrijfwijze in vroeger eeuwen 

vrij was. Men schreef de namen zoals men ze uitsprak. 

In 1543 is er sprake van "Angym', in 1580 "Aengium'", in 1598 "Aengjum'", in 

1668 weer '"Aengum' en in 1681 '"Aenyum''. 

“Aanjum' treffen we aan op een avondmaalsbeker anno 1715, terwijl de hui- 

dige naam "Anjum" moet zijn ontstaan in de 19e eeuw. Zetten we alle tegen- 

gekomen variaties eens op een rijtje dan komen we tot ongeveer 30 verschil- 

lende benamingen: 

  

Aningahêm, Aningaheem, Aningaheim, Aningahiem, Anigheim, Aninghem, Anenghem, 

Aneggum, Anengum, Annegum, Anyghim, Anyghum, Anynghum, Annynghe Dorpe, 

Anygum, Angym, Aenyum, Aenyem, Aenghum, Aengum, Aenjum, Aengjum, Aengium, 

Angium, Angjum, Aangium, Aangjum, Aanjum en tenslotte op z'n Fries: Enjum 

en Eanjum. 

Dan iets over "Aenhuijzen' dat echter geheel verdwenen is. In het "Benefi- 

Ciaalboek', in 1542 aangelegd op last van landvoogdes Margaretha, de zuster 

van keizer Karel V,‚, die in zijn naam het bewind hier voerde en waarin alle 
kerkelijke inkomsten werden geregistreerd, komen we tegen het: Eysegaguedt 
toe “Angahuysem" en in het Stemkohier van 1640: Eysingha Sathe toe '"Anga- 
huyzen''. 

Dit Aenhuijzen was een gehucht dat lag aan de weg naar Ezumazijl, vlak bui- 

ten Anjum, op of nabij de terp voor de boerderij van J. Boersma. Op de nog 

Aanwezige terp staat thans een dubbel arbeidershuis. 

I so A genoemd Beneficiaalboek uit 1542 komen we verder nog tegen: Wytlama toe 
u 

ge Ehahusum” en Wyttama Staete thoe '"Hanghehusum". (Let op de verschillen- 

© schrijfwijzen). 
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Wordt met "Angahuyzen" en "Hanghahusum' hetzelfde bedoeld? Het is zeker 
niet uitgesloten, maar we weten dat de '"Wyttamastate" lag aan het Tiete- 
reedtsje op dezelfde plaats waar later de fam. D. Osinga heeft gewoond. 
Lag hier misschien nog een gehucht met de naam Hanghahusum? 
We zullen het wel nooit precies te weten komen. Wel hebben al deze namen 
een duidelijk verband met de oudere vormen van de naam Anjum. 

Nu we toch met de buurtschappen bezig zijn gaan we ook even naar Teerd, 
Ezumazijl, Stiem, Jewier (waarbij vroeger nog Abbewier en Eelewier) en 
Oostmahorn. 

Teerd ligt, evenals het vroegere Aenhuijzen, aan de weg naar Ezumazijl. 
Oudere benamingen zijn: Taerd, Terdt, Taard (op de Taard en op de Tjaard), 
Taed (op de Taed), Tiaard en Tiaerdt. Taerd kan duiden op "Ta-werd', dus 
de "werd"! (=woonhoogte) van Ta of Tea. Of moeten we hierbij denken aan de 
thans nog in gebruik zijnde persoonsnaam: Tjeerd of Tseard? 

Ezumazijl wordt in de volksmond vaak afgekort tot "De Zijl" of op z'n Fries: 
“De Syl". Zijl is een ander woord voor "Sluis". In het eerder genoemde Re- 
gister van Aanbreng vinden we dan ook: ‘"Renick op den Zijll" en "Tijerck op 
den Zijl". In het Beneficiaalboek treffen we de vorm "Eesum'" aan: “Zuert toe 
Eesum'' en de "Eesumer Zijl'. 

Ook komt voor: '"Eesumaburen", terwijl in het Stemkohier van 1640 staat: "Een 
Sathe Lands op Esumbuiren''. De naam Ezonburen komt nog voor. Dit gehucht 
ligt dicht bij Ezumazijl. Vrijzeker staan al deze namen in verband met de 
legendarische havenstad "Esonstadt', ook wel Warden, Warten, Wartena, Varden 
en Vardena genoemd, die hier in de buurt gelegen moet hebben. Volgens de ge- 
schiedschrijvers is deze stad door de St. Thomasvloed in het jaar 805 geheel 
weggevaagd, bij welke ramp 500 mensen zouden zijn verdronken. 
Rond het jaar 380 na Chr. werd Esonstadt ook wel "Ee-heim'" genoemd, wat be- 
tekent: woonplaats aan de Ee. De naam Ee-heim zou dan later samengesmolten 
zijn tot Esum, waaruit weer Ezumazijl is ontstaan. Op een kaart van W. Eek- 
hoff (van omstreeks 1855) vinden we nog: "Dijkster-huizen'. Dit gehucht lag 
even ten noorden van Ezumazijl. De naam hiervan is duidelijk: de huizen bij 
de dijk. 

Stiem ligt ten oosten van Anjum. Van dit buurtschap zijn geen oudere vormen 
bekend. In het Stemkohier van 1640 komt voor: "Een Zathe lands op de Stiem'' 
en “Een Zathe lands op de Steem'. De betekenis van deze naam is moeilijk na 
te gaan. Wel kan "Steem' een samenvoeging zijn van "Stedum": Het stee van 
AA. of de woonplaats van ...... Het blijft echter een gissing. 

Evenzo is het met de naam "Jewier' gesteld, dat ligt aan de weg naar Oost- 
mahorn. In het Register van Aanbreng komen we wel tegen: "“Tzijaewijer'', 
waar vermoedelijk Jewier mee wordt bedoeld hoewel de overeenkomst tussen 
deze beide namen nu niet bepaald duidelijk is. Moeten wij bij Jewier denken 
aan de 'wier'" van Je of Jenne? 
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(Rond 1500 komt een Jenne van Holdinga voor) 

Bekender uit de archieven zijn de gehuchten "Abbewier' en "Eelewier'' die 

dicht bij Jewier lagen. De beide namen zijn duidelijk afkomstig van de per- 

soonsnamen Abbe en Eele. 

Ook bestaat de mogelijkheid dat Jewier uit Abbewier is ontstaan. 

In het reeds eerder genoemde Stemkohier komt ook nog voor: Sybadastate te 

“Ebwier!'. Is hiermee een vierde gehucht bedoeld? Of is Ebwier en Jewier 

hetzelfde? 

Hoe het ook mag zijn: in deze omgeving zijn terpen genoeg om al deze ge- 

huchten een plaatsje te geven. 

Tenslotte Oostmahorn. Horn heeft de betekenis van "Hoek! of '"Kaap', dus de 

oostelijkste hoek of kaap van Friesland. Deze twee gegevens samengevoegd 

wordt dan Oostmahorn. Ook wordt dit gehucht vaak '"De Skâns" genoemd. Deze 

naam dateert uit de 16e eeuw. In 1571 deden de vaak plunderende watergeuzen 

hier edn inval. Op bevel van Casper Robles moest de grietman van Oostdonge- 

radeel, Doede van Siercksma, hier een schans bouwen. Deze schans raakte in 

1576 in handen van de geuzenaanvoerder Bartold Entens, maar na korte tijd 

moesten zij deze 'vesting' weer opbreken, daar zij gebrek aan voedsel be- 

gonnen te krijgen. 

In de Franse tijd lag hier een bezetting en men kan er nu nog vinden het in 

1810, door de Fransen, gebouwde kruithuis. 

Tot zover dit hoofdstuk over de historische benamingen van Anjum en zijn 

omliggende gehuchten. 

Op bijgaand kaartje kunt u één en ander nog eens nagaan. 

   



  

| 
Hoofdstuk II 

17 | 

DE HISTORIE VAN ANJUM IN VOGELVLUCHT | 

l eeuwenlang heeft er aan de kusten van Friesland een zekere niveau- Ü 

verandering plaatsgevonden. We moeten ons voorstellen dat het kwel- Ì 

deroppervlak, voor onze jaartelling, hoger lag dan tegenwoordig en 

door inklinking en bodemdaling wellicht meer dan een halve meter is 

gedaald. Zo moesten de bewoners van deze streken lang geleden de strijd aan- | 

  

binden met het water. Dit, door de bodemdaling, langzaam oprukkende water 

kreeg de overhand en de zee begon haar grote veroveringen. 

Het gevolg hiervan was dat de mensen veiligheid zochten in hogere streken. | 

Daar het landschap in onze omgeving nu eenmaal erg vlak is, begon men met het 

opwerpen van terpen, dezelfde die we tot op de huidige dag in het noorden van 

Friesland aantreffen. 

Over deze dorpen vertelt Mr. P.C.J.A. Boeles het volgende: | 

"Onder terpen verstaat men alle verhevenheden o.a. in de Nederlandse kust- 

streken díe door mensen bewoond en allengs opzettelijk werden opgehoogd. 

In de omgeving van onbedijkte zeekusten en op de oevers van riviertjes be- | 

schermden zij de mens met zijn drinkwater en vee tegen overstromingen. | 

Te onderscheiden zijn de kleine, slechts één of meer ares grote heuvels, 

die als huisstee voor een enkele kleine woning dienden en de van 1 tot | 

16 ha grote woonheuvels, die 7 m hoog kunnen zijn en soms, bij kerkbouw _R 

in de middeleeuwen, nog verder opgehoogd zijn, gelijk de terp van Hoge- 

beintum. 
1 

Toen het algemene dijkwezen sedert de elfde eeuw, zich aarzelend begon | 

te ontwikkelen, maar nog niet bestand was tegen vastberaden aanvallen van | 

de zee en wellicht reeds eerder, in verband met voorafgaand oprichten van | 

partiële bedijkingen, werden er ook buiten de terpen woningen opgericht 

op hoge huissteden, die van de kleine, oudere terpjes moeilijk te onder- | 

scheiden zijn. 

Zij groeiden van nature doordat de ene boerderij de andere opvolgde en 

afval bleef liggen .….…..…. Ip 1 

Hieruit blijkt dus dat de veronderstelling, dat de eerste bewoners genood- 

zaakt waren terpen op te werpen alvorens een veilige woonplaats te hebben, | 

Onjuist is. 

In de grondlagen, de z.g. terpzolen, zijn vaak oudheden gevonden, waaruit 

bewoning is afgeleid. 

In het begin van onze eeuw werden er bij Anjum enkele terpen afgegraven. | 

Ook hier zijn toen verschillende oude voorwerpen gevonden, die zo'n 1500 tot | 

ge00 jaar geleden werden gebruikt. 
ee dit een fraaie oude kruik, beitelheften, benen schaatsen (ook in 

rmaten), een benen fluit en verschillende andere voorwerpen. 

Ho : 
Ben nu Anjum ontstaan? We kunnen ons daarvan slechts een primitieve voor- 

Ee ing maken. 
r : 
hee het jaar 1000 was Ane in de uiterste noord-oosthoek van onze pro- | 

e komen wonen. Ook hij zal een "verhevenheid" opgeworpen hebben om zijn 

 



  

  

  

   gezin, zijn huis en zijn vee te beschermen tegen het altijd weer opdringende 

water. 

Voor de nakomelingen van onze stamvader werden nieuwe huizen gebouwd. Deze 

woningen, meestal bedekt met riet en stro, kwamen veelal dicht bij hun ouder- 

lijk huis op de terp te staan. 

Zo zal het dorp van de Anenga's, ons huidige Anjum, zijn ontstaan. 

In de 10e eeuw wordt ons dorp reeds onder de naam Anigheim en Annegum ge- 

noemd, zodat het wel tot één van de oudste dorpen van Oostdongeradeel ge- 

rekend mag worden. 

In een Charter van 1242 vinden we het vermeld onder de naam Anenghum. 

Inmiddels zijn we dan al weer een paar eeuwen verder. De familie Anenga zal 

zich hebben uitgebreid en misschien waren er ook wel mensen komen wonen uit 

andere streken van Friesland. 

In de lle eeuw werd het eerste kerkje gesticht. Waarschijnlijk gebeurde dit 

onder leiding van één der monniken van het Praemonstratenzer St. Bonifatius- 

klooster te Dokkum. 

Het was opgetrokken van tufsteen in lengte variërend van 40 tot 36 cm, in de 

breedte van 17 tot 16 cm en in de dikte van 10 tot 9 cm. Een gedeelte van 10 

lagen vormt een hoogte van 97 cm. 

Uit de vorm van de thans aanwezige restanten is op te maken dat het romaanse 

kerkje zeer waarschijnlijk lager heeft gelegen dan de tegenwoordige kerk. 

Helaas kunnen de oude kerkelijke archieven ons hierover niets meer vertellen: 

In de vorige eeuw werden ze verbrand omdat men het oude Latijnse schrift en 

de Oud-Hollandse krulletters toch niet meer kon ontcijferen. 

Dat er in de kerk een altaar is geweest, blijkt uit het Register van Aanbreng 

van 1511, waarin onder de bezittingen van de kerkelijke gemeente een inkomst 

wordt genoemd voor "Ons live Vrouwe Maria''. Ook wordt hier bij herhaling 867 

sproken over 'den abt to Dockum'' en worden als drie priesters aan de kerk 
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verbonden genoemd de Heer Low, de Heer Johannes en de Heer Dirck. De Heer í 

Low was de pastoor, de Heer Johannes de vicaris en de Heer Dirck de priester 

van de prebende. 

Uit de aanwezigheid van deze drie geestelijken blijkt wel dat Anjum in die | 

tijd een vrij belangrijke parochie was. 
| 

In het jaar 1516 werd de Anjumer parochie door een ramp getroffen. Tijdens ° 

een zware storm, gepaard gaande met een overstroming, is de kerk ingestort. N 

Ook zijn toen veel adellijke huizen vernield, terwijl in Anjum zelf bijna 

geen huis bleef staan. 
Ii 

Op 1 november 1570 was het weer raak. Een hevige noord-wester storm raasde 

over Friesland, vergezeld van springvloed. De inmiddels aangelegde dijken 

konden het niet houden en een groot deel van onze provincie liep onder water. 

Deze "Allerheiligenvloed', ook wel de Friese zondvloed genoemd, is ook voor 

Anjum een vreselijke ramp geweest . Het water steeg tot bijna vier meter bo- Î 

ven het normale binnenwater. Het duurde tien dagen voor het iets zakte maar 

tot overmaat van ramp viel toen de vorst in. 

Diep zal deze tragedie hebben ingegrepen in het bestaan van de bevolking, 

temeer wanneer men bedenkt dat de landbouw in kombinatie met de veeteelt de 

hoofdbron van bestaan was. 
| 

Tijdens dit watergeweld zijn meer dan 530 Anjumers verdronken. Bij de aanleg 

van de waterleiding door het dorp werd, dicht bij de Ned. Herv. Kerk, een | 

massagraf ontdekt. Is het misschien van deze ramp geweest? We zullen het wel 

nooit precies te weten komen. 
| 

Een gedeelte van het bouwland om Anjum heen werd weer kwelder. Dit duurde | 

tot 1592, toen een nieuwe dijk deze vruchtbare landen weer beschermde tegen | 

het zeewater. De Kolken, het gebied tussen Anjum en Ee, schijnt een over- 

blijfsel te zijn van deze vloed. 
| 

In de oostelijke muur van de Ned, Herv. Kerk te Metslawier is een gedenk- 

steen gemetseld, die nog herinnert aan deze overstroming. 

Hierop staat het volgende te lezen: 
| 

“Ao 1570 Op Aldarheylige dach sauens is het water hier in der kercke 

hoech wesd 1 voeten, sijn fardroncke in deze gritenije 1801 mensken''. 
ne
 

n
s
 

Bij de kerkelijke omwenteling in 1580 -— toen in Friesland de Hervorming 

Werd ingevoerd - verlieten ook de Anjumers de roomse godsdienst. De laatste 

Pastoor was Andreas Harkes en deze werd in 1583 opgevolgd door de eerste 

Predikant Cornelis Everhardi. 

Beer werd het eerste orgel in de Ned. Herv. Kerk gebouwd door Coenraad 

Btw Helaas Sl hij heeft zijn orgel niet kunnen afmaken. Tijdens de 

Bos an hij te overlijden en werd begraven in de kerk, onder het in aan- | 

Hr zijnde instrument. 4 

men Jans uit Berlikum heeft het werk afgemaakt. | 

In 1 
681 werd Anjum door een windhoos getroffen. Deze ramp, die zich in enkele   
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ogenblikken voltrok, vinden we met eenvoudige en ontroerende woorden beschre- 

ven in de rekeningen van de Ned. Herv. Kerk: 

“den 28en November is onse heerlijcke kercke ende tooren tot Aenyum door 

een noord westen harde werfelwindt ofte orcaen verbrieselt ende gevallen 

tot onser allen groote droefheijt tussen twaalf ende een uir, soo dat de 

tooren ende geheele kap langs de kerck tot op het muerwerck geheel is af- 

gebrooken ende verbreekende de predikstoel geheel en het vierkant met 

stoelen ende bancken, ja oock het schoone nieuw gemaeckte orgel. En sin 

oock veele huijsen geweldig beschadigt, ja verscheijden geheel del ende 

om geworpen. En alles in een ogenblick tijt geschiet". 

Ja ja, onze voorouders hebben wel wat moeten meemaken en het is dan ook niet 

verwonderlijk dat men even bij de pakken neer zat. 

Maar ...…;.. vier jaar later werd begonnen met de herbouw van de kerk. 

In het Procuratieboek 1657-1697 van de grietenij Oostdongeradeel vinden we 
een opsomming van de kosten: 

“veroorsaekt door het stoppen ende dichmaken van de wielen ende colken 

in Oostdongeradeel, door de harde stormen ende hoge watervloeden tusschen 

den 12 ende 13 sampt 14 ende 15 9ber (=nov.) 1686 ingestormpt ende wat 

materialen daertoe sijn gebruijkt ...... Ie 

Nergens lezen wij of er bij die gelegenheid ook slachtoffers te betreuren 
vielen, maar het procuratieboek laat er geen twijfel over bestaan, dat aan- 
zienlijke kosten moesten worden gemaakt om de geleden schade te herstellen. 
Het totaalbedrag beliep 1147 car. gulden. Deze som werd omgeslagen over de 
“binnendyxlanden, die door 't maken ende stoppen der wielen van de vordere 
overval der solte wateren bevrijt ende de ingeseten met haer vee ende levende 

have voort verderff bewaert sijn geworden". 

Naar alle waarschijnlijkheid hebben ook de Anjumers deze aderlating zonder 
veel morren ondergaan, daar er tenslotte hun levensbelang mee gemoeid was. 

In 1707 sloeg het noodlot opnieuw toe. Tijdens een zware storm werden een 

tiental huizen van Anjums bodem weggevaagd. 

Enkele jaren later vierden de bewoners bijzondere droevige kerstdagen. 

In de nacht van 25 op 26 december 1717 brak de zeedijk op verschillende 

plaatsen door en opnieuw werd het dorp in rouw gedompeld. Tijdens deze 

stormvloed verloren 53 Anjumers het leven. N 

Tegenwoordig beheersen de kerk en de toren het dorpsgezicht. Vroeger was dit 

de "Holdingaburcht', zeer waarschijnlijk gebouwd in 1527 door een lid van 

het adellijk geslacht Holdinga, waarover in een volgend hoofdstuk meer. Dit 

kasteel, dat lag aan de tegenwoordige Singel achter de in 1861 gebouwde huis” 

jes, was tot in de wijde omgeving te zien. Bij de afbraak in 1832 is veel 
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| 

dorpsschoon verloren gegaan. Niet alleen het verlies van dit historische ge- 

bouw, maar ook het omkappen van het “stinsbos' heeft een grote leemte in het 

dorpsbeeld veroorzaakt. 

In verband met de scheiding tussen kerk en staat in 1797 moesten de kerke- | 

lijke goederen worden verkocht. Om deze bezittingen veilig te stellen werd 

in datzelfde jaar "de Reederij" opgericht. 

Veel heeft deze instelling betekend voor het algemeen welzijn van de Anjumer 

bevolking. Zo werd in 1818 besloten tot de oprichting van een Armhuis. | 

Wegens een meningsverschil over de besteding van de gelden werd de Reederij | 

in 1875 opgeheven. 
il 
| | 

Ook heeft Anjum door de eeuwen heen een 60-tal staten gekend. Rond 1900 zijn | 

hiervan nog een 20 over. De andere 40 zijn in de nevelen der historie ver- | 

dwenen. í 

In het Vaderlandsch Woordenboek van J. Kok, uitgegeven in 1789, vinden we 

het dorp als volgt beschreven: 

"AANGIUM, ook Angjum, Aanjum en Anijgum, een der 13 Dorpen van de Friesche 

Grietenij Oostdongeradeel, onder 't kwartier van Oostergoo; dit Dorp is 

een der landen, in 1592, ingedijkt, nadat Oostdongeradeel, in den zoge- K 

naamden Frieschen Zundvloed, doorgaans de Allerheilige vloed van 1570 ge- | 

naamd, door het overstromen der Zee, zeer veel Lands, en daar onder dit 

Land of Dorp, verlooren hadt. De Predikant van dit Dorp behoort onder de | 

Klassis van Dokkum. In voorige tijden was het vermaard, doordien het de i 

geboorteplaats was van Lindulphus, weleer Prior te Lidlum, wiens bloed- 

verwanten, met verlof van Wibrandus, mede Inboorling, aldaar een Klooster | 

van reguliere Kanonniken stichtten ...... 

In het in 1839 verschenen Aardrijkskundig Woordenboek van A.J. v.d. Aa vinden 

we Anjum aldus genotuleerd: 

“van rondsom in bouwlanden, uitgezonderd ten zuiden, waar men aan de 

Zuur- of Zuider-Ee, weilanden heeft. 

Het is het grootste dorp der gehele grietenij, in welks omtrek men vroe- 

ger vele aanzienlijke staten had, van welke de laatste, Holdingastate, \ 

een schoon en sterk gebouw, voor ruim vijf jaren voor afbraak verkocht | 

en gesloopt is''. 
| 

En even verder: 

| 
Í 

| 

Elf honderd inwoners, allen Hervormd, die er eene kerk met eenen naald- | 

toren hebben u, | 

De 
sn 

Leeuwarder archivaris W. Eekhoff beschrijft in zijn Beknopte Aardrijkskun-   
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dige beschrijving van de Provincie Vriesland, uitgegeven in 1840, ons dorp 

als volgt: 

"ANJUM, het grootste en schoonste dorp der grietenij, met eene nette 

buurt en fraaije kerk en naaldtoren, welke op eene steile hoogte liggen, 

vanwaar men een heerlijk gezigt op den omtrek heeft. Nog voor weinige 

jaren lag hier het prachtige kasteel HOLDINGA. De voormalige schans 

OOSTMAHORN, met een scheepshoofd en veer op SCHIERMONNIKOOG, behoort tot 

dit dorp, gelijk ook voor het meerendeel de groote Anjumer- en Lioessen- 

serpolder en verscheidene buurtjes. Het voornaamste van deze is EZUM- 

BUREN, nabij de EZUMAZIJL, waar men wil dat eens eene zeestad, EZONSTAD 

geheeten, gelegen heeft! 

Verder lag Anjum - als grootste dorp van de gemeente Oostdongeradeel - vrij 

geïsoleerd. Kleiwegen verbonden het dorp met Jewier, Stiem en Teerd. Door 

grind- en kunstwegen (pas in de tweede helft van de 19e eeuw) was Anjum ver- 

bonden met Oostmahorn, Morra, Lioessens, Paesens en Metslawier. 

Ook de reisgelegenheden waren tot in de vorige eeuw zeer beperkt. Vele in- 

woners zullen dan ook wel nooit veel verder geweest zijn dan hun eigen dorp. 

Vervoer geschiedde per voet, hondekar, paard en wagen en trekschuit. Pas 

veel later per "Diligence, die pendelde tussen Oostmahorn en Dokkum. 

Voor het vervoer van goederen waren de beurtschippers van groot belang. Met 

de aanleg van betere wegen, en nog later met de komst van de '"vrachtauto', 

kwam dit beroep voor Anjum te vervallen. De laatste vracht turf werd per 

schip aangevoerd in 1953. 

In 1866 werd een Chr. Nat. School opgericht. Deze school bestond uit een ver- 

bouwde wagenschuur, één lang lokaal, waarin 2 onderwijzers les gaven aan 110 

leerlingen. Een nieuwe school werd gebouwd in 1905. 

Ook is Anjum sinds vele eeuwen in het bezit van een molen, die in 1889 door 

blikseminslag geheel afbrandde. Op dezelfde plaats werd een nieuwe molen ge- 

bouwd. 

Over de Anjumer windzaagmolen, die bij de vaart heeft gestaan, is niet veel 

bekend. 

In 1886 voltrok zich een scheuring in het Kerkelijk leven. De doleantie had 

zijn intrede gedaan. Drie jaar later werd de Gereformeerde Kerk gebouwd. In 

1967 ging deze kerk geheel door brand verloren. 

Een nieuwe kerk met bijbehorende gebouwen verrees op ongeveer dezelfde plaats. 

De Anjumer dorpsvaart (zijvaart van de Zuider Ee) liep tot in de vorige eeuw 

om het dorp heen tot voorbij de tegenwoordige Holdingastate. Het laatste ge- 

deelte is omstreeks 1874 verdwenen maar nog wel te herkennen aan de brede 

sloot langs de Rederijweg. 

Zeer waarschijnlijk is de Fiskeny, het brede water naast de Holdingastate, 

nog een overblijfsel van deze vaart (zie tekening). 
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Holdiingaburcht 

* Mater 

In 1910 werd Anjum aangesloten op het Interlokale Telefoonverkeer. Ook in 

Metslawier (!) werden pogingen in die richting aangewend. 

Het lokaalspoortje, dat liep van Dokkum naar Metslawier, werd in 1912 door- 

getrokken naar Anjum. Met de komst van de N.0.F.-bussen werd dit spoor in 

1937 weer opgeheven. 

Zoals we al hebben kunnen lezen, is Anjum altijd een agrarisch dorp geweest, 

omgeven door bouw- en weilanden. De industrie heeft er nooit hoogtij gevierd 

of het moeten al de weverijen, brouwerijen, scheepshelling of zuivelfabriek 

zijn geweest. 

Deze in 1891 gebouwde fabriek stond aan de. Schuineweg en werd in 1924 afge- 

broken. 

In hetzelfde jaar werd het dorp voorzien van elektriciteit. Vooraf was een 

z.g. “Lichtvergadering' gehouden met het doel de bevolking van dit nieuwig- 

heidje op de hoogte te brengen en hun mening te horen. Maar wie kon hier 

iets op tegen hebben? 

In oktober 1923 verscheen het volgende gedicht in de pers van een onbekend 

gebleven inwoner: 
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ANJUM'S LICHTVERGADERING 

In Anjum zwicht 

- Dit is gewis -— 

voor 't electrisch licht 

d' Avondduisternis. 

En even waar, 

Di's zonneklaar 

Da's 't werk -o zie - 

van deze drie: 

In Chef-monteur, één, 

Zooals er geen 

Naast te vinden is; 

Da's ook gewis, 

Eén secretaris 

Die, zonder mis, 

Verbazend rap, 

Geweldig knap, 

Altijd paraat, 

Steeds accuraat 

Zich steeds verkloekt 

En alles boekt 

Naar vorm en wet, 

Zonder kreukel en smet. 

En dan één controlist, 

Wien nooit iets mist, 

En bijster kwaad, 

Zoo 't hem blijkt, 

Als hij 't boek nakijkt, 

Dat 't niet zuinig gaat. 

Daar zijn geen tien, 

Zelfs geen tweede 

Die hier kan mede 

Helpen na te zien. 

Eén chef monteur; 

Eén nazien monsieur, 

of controleur, 

Eén boekhouder, heur! 

Zoo raken wij 

Met dit drietal 

Zonder ongeval 

Van schulden vrij. 
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Omstreeks de eeuwwisseling had Anjum voor die tijd "zeer flinke winkels". Ook 

waren er vele inwoners (meestal inwoonsters) die een winkelnering in het klein 

uitoefenden. 

In totaal waren er (begin 20e eeuw) hier 36 van. 

Verder bezat Anjum in deze periode o.a. vier smeden, drie schildersbedrijven 

en vijf timmerwerkplaatsen, terwijl er met Oostmahorn en Ezumazijl meegere- 

kend vijf herbergen waren. 

In de jaren rond 1970 bood Anjum een troosteloze aanblik. De bestrating, straat- 

verlichting en riolering waren ronduit slecht. 

Veel oude huisjes bij de Ned. Herv. Kerk en zelfs de gehele Loanen werd afge- 

broken. 

Gelukkig kwam er verbetering in deze situatie. In de daarop volgende jaren 

werd het riolerings- en bestratingsplan uitgevoerd, terwijl in de Loanen 

nieuwe huizen werden gebouwd. 

In 1976 werd de Ned. Herv. Kerk geheel gerestaureerd. Het in 1910 geplaatste 

schot tussen koor en schip werd verwijderd en de preekstoel kwam weer op zijn 

oude plaats tegen de zuidmuur. 

Thans is Anjum in het bezit van twee prachtige kerkgebouwen, waar de inwoners 

met recht trots op mogen wezen. 

Tot zover deze beknopte vogelvlucht. Verschillende onderwerpen, die hier aan- 

geroerd zijn, zullen in de volgende hoofdstukken uitvoeriger behandeld worden. 

  
 



  

Hoofdstuk III 27 

NAMEN VAN STRATEN, WEGEN EN BUURTEN 

n dit hoofdstuk gaan we de straatnamen van Anjum eens nader bekijken. 

In 1838 komen we de volgende tegen: De Loone, De Kleine Loone, De Steeg, 

De Straat, De Weg, De Schipvaartweg en Het Pad. 

Als jongere vormen treffen we de z.g. "buurten" aan: Molenbuurt, Singel- 

buurt, Pheifferbuurt, Spoorbuurt en Kippebuurt. 

De twee laatstgenoemden zijn inmiddels al weer verdwenen. De naam '"buurt” 

wijst er op dat al deze straten zich bevonden buiten de eigenlijke dorpskern, 

dus in de buurt van het dorp. 

Om (en in) de oude dorpskern hebben (hadden) we de z.g. "wegen!': Achterweg, 

Brouwersweg, Nieuweweg, Schuineweg en Stationsweg. Bij de laatste herziene 

straatnaamgeving, ingaande 4 februari 1975, zijn enkele van deze namen ver- 

dwenen. 

De Stationsweg werd gedeeltelijk Heerenweg en Singel, de Achterweg werd Molen- 

buurt, terwijl de Nieuweweg werd omgedoopt tot Rederijweg. 

Onderstaande, schets geeft aan hoe het er vóór 1975 uitzag: 
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Zetten we de nu bestaande straatnamen op alfabetische volgorde, dan komen we 

tegen de: 

BANTSWEI (Bantsweg): Weg vanaf de Singel naar de Bant. 

BOLTAWEI (Boltaweg): Genoemd naar de “Boltastate", die aan deze weg ligt. 

Voorheen was het de Lioessumerweg. 

BROUWERSWEI (Brouwersweg): Vrijzeker werd deze straat genoemd naar een brouwer 

(bierbrouwerij), die zijn bedrijf aan deze straat gevestigd had. 

BURMANIASTRJITTE (Burmaniastraat): Deze straat werd genoemd naar de laatste 

bewoner van de Holdingaburcht n.l. Jhr. Mr. Ulbo van Burmania. Hij overleed 

op 18 augustus 1818. 

Deze Ulbo had een gevaarlijke hond, die hij wel eens los door Anjum liet 

lopen. Wel was deze 'dorpsbaas' dan zo “fatsoenlijk! om, door middel van de 

dorpsomroeper, dit vooraf aan de Anjumer bevolking mee te delen, zodat ze hun 

kinderen thuis konden houden. 

Dat moet iemand nu nog eens proberen: 

FEART (Vaart(weg)): De weg die langs de vaart loopt. 

FOARSTRJITTE (Voorstraat): Deze naam komt in veel dorpen voor en zal de bete- 

kenis hebben van eerste- of voornaamste straat. De Anjumer Voorstraat werd 

vroeger met de Kerkstraat ook wel "de Buorren! of de "Balstienbuorren" genoemd. 

Deze beide buorrens waren namelijk bestraat met kleine ronde keien, z.6. Bal - 

stiennen. In het midden van deze straten liep een klein smal paadje van nor- 

male straatstenen waarop men beter kon fietsen. 

HEARREWEI (Heereweg): Andere benamingen zijn: Heerwech en Heerenweg. Deze weg 

verbond de dorpen met elkaar, doch was in natte perioden vaak onbegaanbaar 

door het vele water. Men maakte dan gebruik van de RIDWEI. 

HOLDINGASTRJITTE (Holdingastraat) is genoemd naar de Holdingaburcht, die in 

Anjum heeft gestaan en in 1832 werd afgebroken. Deze burcht werd op zijn 

beurt weer genoemd naar het adellijk geslacht Holdinga, waarover in een vol- 

gend hoofdstuk meer. 

IELDOBBEWEI (Aaldobbeweg): Deze dobben of poelen lagen in de kolken, een ge- 

bied tussen Anjum en Ee. In deze dobben werd veel gevist naar paling. (Tel of 

Aal is een ander woord voor paling). 

DE LOANEN (de Lanen): Dit op één na oudste gedeelte van Anjum is jammergenoeg 

geheel afgebroken. 

De Loanen bestond uit oude huisjes, waartussen smalle paadjes liepen. Rond 

1900 woonden in deze, dicht op elkaar gebouwde, huisjes meer dan 50 gezinnen. 

In vroeger eeuwen zal deze buurt gebouwd zijn buiten de toen al bestaande 

dorpskern en vanuit Anjum bekeken "In de Landen". 

MOUNEBUORREN (Molenbuurt): De buurt in de omgeving van de molen. 

PHEIFFERBUORREN (Pheifferbuurt): Werd omstreeks 1885 gebouwd en is genoemd 

naar de timmerman/aannemer Pheiffer die er de eerste huizen heeft gebouwd. 

Hij woonde in het huis waar later het winkelbedrijf van J. Zuidema was geves- 

tigd. De heer Pheiffer is met zijn gezin naar Amerika vertrokken, vanwaar zij 

tot op de huidige dag nog steeds briefwisseling met Anjumers onderhouden. 

De voormalige Molenbuurt (de straat waaraan de Geref. pastorie staat) werd 
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bij de herziene straatnaamgeving van 1975 ook Pheifferbuurt genoemd. M.i. ech- 

ter niet juist. 

REDERIJWEI (Rederijweg) is de vroegere NIJE WEI (Nieuweweg) en werd genoemd 

naar de in 1796 opgerichte Reederij, waarover meer in het betreffende hoofd- 

stuk. 

Het verhaal gaat dat de toen in Anjum wonende notaris Fockema er nogal op 

aan heeft gedrongen om deze weg aan te leggen, zodat hij met zijn koets om 

het gehele dorp kon komen. 

De Nieuweweg werd aangelegd in 1876. 

SINGELBUORREN (Singelbuurt). Nu alleen: de Singel. Deze naam spreekt voor 

zichzelf. De singel, die langs het voormalige slot liep. De eerste huisjes 

werden gebouwd in 1860. 

Het tweede gedeelte van de Singel - vanaf de kruising met de Bantsweg —- werd 

vroeger de Boschweg genoemd, waarschijnlijk genoemd naar het '"Stinsbos'', be- 

horende bijide Holdingaburcht. 

De SKANSERWEI (Schanserweg) zal geen moeilijkheden opleveren. De weg naar 

“de Schans' (Oostmahorn). 

SKEANEPAED (Schuinepad). Dit paadje loopt vanaf de Rederijweg schuin omhoog 

naar de Ned. Herv. Kerk. 

Het Skeanepaed werd veel verwisseld met het "STIENNEN PAED'" (Stenen pad). 

Dit liep echter vanaf de Vaartweg schuim omhoog naar de, Ned. Herv, Kerk. 

Verwarring is nu uitgesloten, daar het Stenen pad is verdwenen 

SKEANE WEI (Schuineweg). Deze naam is waarschijnlijk ontleend aan zijn lig- 

ging. De Schuineweg loopt namelijk schuin t.o.v. de andere wegen in Anjum. 

(Zie tekening op blz. 27). 

STIEMSTERWEI (Stiemsterweg). De weg die loopt naar het buurtschap Stiem. 

Het eerste, bebouwde, gedeelte werd de KIPPEBUURT genoemd. Toen deze in 1915 

gebouwde huizen moesten verdwijnen i.v.m. nieuwbouw, is ook de benaming 

Kippebuurt verdwenen. 

SYLSTERWEI (Zijlsterweg). De weg van Anjum naar "de Syl" (Ezumazijl). 

TERPSTERWEI (Terpenweg). Werd genoemd naar de vele terpen, die in het ver- 

lengde hiervan liggen. 

TSJERKEPAED (Kerkpad) loopt langs de Ned. Herv. Kerk. 

TSJERKESTRJITTE (Kerkstraat). Evenals de Voorstraat komt deze benaming in 

zeer veel dorpen voor. De straat die uitkomt bij de kerk. (Zie verder: Foar- 

strjitte). 

Door een naamswijziging verdween de: 

ACHTERWEI (Achterweg). Bij de herziene straatnaamgeving van 1975 werd deze de 

Molenbuurt genoemd (zie tekening). 

Waarschijnlijk is deze naam aldus ontstaan: het was de weg die - bekeken van- 

uit de Ned. Herv. Kerk - achter de dorpskern lag. 

Wanneer we zo verder redeneren zou nu eigenlijk de Burmaniastraat de Achter- 

weg moeten heten.   
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Nog beter zou geweest zijn: de Schwartzenberglaan. (Zie hierover het hoofd- 

stuk: De bewoners van de Holdingaburcht). 

KIPPEBUERT (Kippebuurt). Deze buurt, nu de Stiemsterweg, werd gebouwd om- 

streeks de jaren 1915/16. De naam Kippebuurt is ontstaan uit het feit dat 

veel bewoners daar in die tijd kippen hielden. 

Opmerkelijk is dat de Friese benaming "Hinnebuorren' nooit werd gebruikt. 

In de volksmond kwam wel de naam “Bernebuorren" (Kinderbuurt) voor. Misschien 

zo genoemd vanwege de gezinnen met talrijke kinderen? 

NIJE WEI (Nieuweweg). Zie: Rederijwei. 

STASJONSWEI (Stationsweg). Nu gedeeltelijk Heerenweg en Singel. 

Geheel van de kaart verdween de: 

SPOARBUERT (Spoorbuurt). Dankt zijn naam aan het spoor wat er voor langs liep. 

Voor enkele jaren werden deze woningen afgebroken. 

STIENNEN PAED (Stenen pad). Waarschijnlijk was dit pad eerder bestraat dan de 

rest van de Loanen. Vandaar de naam. 

Tenslotte het "KUTEPAEDTSJE'". Dit was een hoger gelegen en schuin oplopend 

kerkpad naar de ringmuur van het kerkhof, rechts van de O.L. School. Waar- 

schijnlijk was de naam humoristisch bedoeld: Iemand die naast het paadje 

stond, zag(?) de "kûten" van de kerkgangers. 

Buiten Anjum hebben/hadden we nog de: 

1. ABBEWIERSTERWEI (Abbewiersterweg). Een weggetje vanaf de “Boschweg'"' naar 

het buurtschap Abbewier (nu Jewier). 

2. ALDDYKSWEI (Oude Dijksweg). Hoewel deze naam bij mijn weten niet offi- 

cieel was, werd (en wordt) deze toch wel gebruikt. 

3. AKSWEI (Achtsweg). Dit weggetje loopt van Jewier naar de Oude Dijk. De 

naam zal zijn ontstaan uit een vacht', in de buurt of aan het weggetje 

gelegen. ('"Acht' is een aanduiding voor een perceel bouwland) . 

4. BOSCHWEI (Bosweg). Een verdwenen benaming van het tweede gedeelte van de 

tegenwoordige Singel. (Zie: Singelbuorren). 

DYKSTERWEI (Dijksterweg) is het weggetje vanaf Stiem naar de Dijk. 

6. GRIENEWEI (Groeneweg). Op de kaart van Eekhoff vinden we deze benaming 

aangegeven voor een weggetje tussen de Raskesweg en Jewier. 

7. GRIENE REEDTSJE (Groene weggetje). Dit was een verbinding tussen de Hél- 

lingsweg en de Hogeweg, nabij Teerd. 

8. HJELBEAMSWEI (Halfboomsweg). Een oorspronkelijke benaming voor het 

"reedtsje'" vanaf de Zijlsterweg naar de Dijk. (Zie tekening). 

O0. HJELLINGSWEI (Hellingweg). Voor de ruilverkaveling een onverharde weg 

naar de Kolken. 

10. HEGE WEI (Hoge weg). Dit was een verbinding tussen de Sylster- en de 

Hjellingswei. 

11. De JAMMERREED vinden we nog op Oostmahorn. De naam zal zijn ontstaan uit 

de vroegere armoedige omstandigheden van de bewoners aan dit reedtsje. 

a
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jes 
  

  
LANGE WEI (Lange weg). Een oude naam voor het tweede gedeelte van de 

Stiemsterweg, vanaf de kruising met de Meersweg tot Stiem. 

LJUSSEMERWEI (Lioessumerweg). Een oude benaming van de tegenwoordige 

Boltaweg. 

BREDE KOAIWEI (Brede Kooiweg) en de: 

SMELLE KOAIWEI (Smalle Kooiweg) vinden we bij Teerd. Waarschijnlijk zijn 

deze namen nog afkomstig van de vroegere eendenkooi, die bij Teerd heeft 

gelegen. 

MEARSWEI (Meersweg). Een weggetje tussen de Stiemster- en de Zijlsterweg. 

MUNNIKHUSTERWE I (Monnikhuisterweg). Deze vinden we op Ezonburen en werd 

genoemd naar het hieraan liggende "Munnikehuis''. 

PLATTE WEI (Platte weg). Een verdwenen benaming van de misschien nog wel 

bekende "wei by it swart hok".  
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18. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24, 

25. 

26. 

27. 

28. 

  

POPEREED. Een verbindingsweggetje van de tegenwoordige Boltaweg naar de 

Oude Dijk. Deze naam zal afkomstig zijn van een "Pope Hartmans" die hier 

op een boerderij woonde. (Afgebroken). 

RIDWEI (Rijdweg). Werd vroeger gebruikt om in Dokkum te komen. 

RASKESWEI (Raskesweg). Een nu verharde weg van Stiem naar de Raskes. 

SKANZERWEI (Schanserweg). De weg naar de "Skâns". Op de kaart van W‚, Eek- 

hoff aangegeven als "de Grote Spekweg'. 

LANGE SKANZERWEI (Lange Schanserweg). Op bovengenoemde kaart aangegeven 

als de weg vanaf de Lioessumer Dijksterweg (nu de Boltaweg) tot Oostma- 

horn. 

SKIFFERTSWEI = SKIPFEARTSWEI (Scheepvaartweg). Gelegen langs de Anjumer 

vaart, 

GREATE SPEKWEI (Grote Spekweg) is een oude benaming voor het eerste ge- 

deelte van de Schanserweg. 

LYTSE SPEKWEIL (Kleine Spekweg). Een verdwenen weggetje tussen de Abbe- 

wiersterweg en de Schanserweg. 

SPOARREED (Spoorreed). Een verbinding tussen de Platte weg en de Spoor- 

buurt. 

TIETEREEDTSJE, Een nog bestaand "reedtsje" tussen de Stiemster- en de 

Zijlsterweg, waar D. Osinga heeft gewoond. 

Deze 28 genoemde benamingen zijn van vóór de ruilverkaveling. De nu aange- 

brachte veranderingen werden buiten beschouwing gelaten. 

 



  

Hoofdstuk IV 33 

OOSTMAHORN, EZUMAZIJL EN HET LEGENDARISCHE ESONSTADT 

   
EA Eh u we het één en ander over Anjum hebben verteld, kunnen we Oostmahorn 

ere en Ezumazijl niet overslaan. Deze twee “buurtschappen! zijn immers 

H- B altijd nauw verbonden geweest met Anjum. 

a We nemen eerst een kijkje op Oostmahorn, dat in de volksmond meestal 

"De Skâns" wordt genoemd. Oostmahorn ligt een drie- à viertal kilometers ten 

oosten van Anjum en is in oude boeken wel aangemerkt als "gelegen op een half 

uur gaans van Anjum' of "Oostmahorn in Vrieslandt een myle van Dockum''. 

Reeds in de 16e eeuw was hier een schans aanwezig en een blikhuis "principael 

streckende tot profit en securiteit van Oostergo". Een kleine eeuw geleden 

had Oostmahorn nog een vrij behoorlijke haven, waar schepen kwamen en gingen. 

In 1872 b.v. werden maar liefst een 280 zeilschepen, waaronder 1 stoomboot, 

ingeklaard terwijl er 445 schepen werden uitgeklaard. Tevens was er een sta- 

tion gevestigd voor het loodswezen. Oostmahorn verloor zijn betekenis als 

haven toen de scheepvaart naar Groningen via het Eemskanaal werd geleid en zo 

de Friese scheepvaart steeds minder werd. 

Over de geschiedenis van Oostmahorn is het volgende bekend: 

Kort voor de slag bij Heiligerlee in 1568 wilde Alva's admiraal Francois van 

Boshuysen ankeren te Oostmahorn om zijn troepen aan land te brengen. De vloot 

had echter last van tegenwind en kwam op 17 mei 1568 in Harlingen terecht. De 

admiraal liet nu zijn troepen via Leeuwarden, Bergum en Kollum naar Groningen 

trekken. 

Enkele maanden later verscheen de Dokkumer watergeus Jan Abels met enkele sche- 

pen voor Oostmahorn. De Groninger watergeus Barthold Entes verscheen op 12 mei 

1576 voor Oostmahorn met 28 schepen en een bemanning van 600 koppen. 

Door middel van een onderschrift op bijgaande afbeelding (een oude kopergravure 

getekend door 1. Peeters en gesneden door G. Bouffats) komen we iets meer te 

weten van deze watergeus: 

   

  

"Dezen Entes (die geen werck maeckte van eenighe Religie) was naer het ver- 

overen van den Briel door den Grave van Lumey van eenen onghenadighen Zee- 

Roover gheworden des Gravens Oversten Luytenant, ende naderhandt Collonel 

van een Regiment Voetknechten ende Ruyters voor Willem de I Prince van 

Oranie, die hem naer dry Maenden wederom afdanckte, waerom hy met 't Prince 

gelt verliep naer Antwerpen, doch raeckte andermael in dienst van den voor- 

ghemelden Prins, ende liet sijn leven voor de Stadt Groeninghen, die hij 

inden Iaere 1580 hadde belegert". 

Deze "Bartel" Entes veroverde de schans en liet door zijn mannen in één nacht 

een nieuwe schans opwerpen, die hij vier weken lang bezet hield. Voedselgebrek 

noopte hem echter te vertrekken. 

Op 18 juni 1576 kwam de schans in handen van de Friese stadhouder Casper de 

Robles. Onder bevel van de hopman Rienck van Dekema en diens luitenant Wijbrant 

van Goutum werd door hem een nieuwe bezetting aangelegd. 

De Staten van Friesland gaven de toenmalige grietman van Oostdongeradeel, 

Doede van Siercksma, opdracht 'de Schans tot Oostmahorn te doen bouwen en 

opmaken, tot de kosten waarvan al de grietenijen van Oostergo moesten bij- 
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dragen". Leeuwarderadeel en Kollumerland waren onwillig in dezen en er moest 

zelfs geprocedeerd worden om het geld binnen te krijgen. 

In 1577 maakte de Staatsgezinde Partij zich meester van de schans, maar het 

lukte Doecke van Martena vrij spoedig deze te herkrijgen. 

In datzelfde jaar werd de schans geslecht. 

In juli 1580 werd deze weer opgebouwd door de veldheer Philips van Hohenlo. 

Er werd een bezetting soldaten gestationeerd en voor Oostmahorn kwam een 

oorlogsschip te liggen "tot meerdere bewaking". 

Verder is van de schans bekend dat ze in juni 1586 en in februari 1652 op- 

nieuw werd opgebouwd. Op 6 maart 1749 besloten de Staten om "een bekwame 

plaats te despicieeren tot het slaan van een sufficant Hoofd bij de Oostma- 

horner Schans". Dezelfde Staten besloten op 14 maart 1779 de schans en het 

hoofd te Oostmahorn te laten repareren en "eenige roeden langer te maken". 

In de Franse tijd lag hier een bezetting. Het nog aanwezige kruithuis werd 

gebouwd in 1810. 
In 1872 werd het Telegraafkantoor te Oostmahorn in gebruik genomen. In het 

"Verslag van Koophandel en Fabrieken voor Dockum en omliggende gemeenten! 

van 1869 lezen we hierover het voigende: 

“Tot ons genoegen hebben wij vernomen, dat in 1870 (NB: het werd dus twee 

jaar later) aan een reeds in 1865 ook door ons geuiten wensch zal worden 

voldaan doordien n.l. in de Gemeente OOSTDONGERADEEL en wel te Oostmahorn 

in den loop van dit jaar een telegraafkantoor zal worden opgerigt. Door 

die oprigting toch zullen handel en scheepvaart zeer worden gebaat en de 

elders gedane metereologische waarnemingen aldaar spoedig bekend zijn, 

't geen natuurlijk van onberekenbaar belang is voor de aldaar zeilreê 

liggende schepen". 

Een tiental jaren geleden was de bekende reddingboot de "Insulinde", (later 

de "Gebroeders Luden") nog op Oostmahorn gestationeerd. De naam van kapitein 

Toxopeus is tot ver buiten ons land bekend geworden. 

Ten zuiden van Oostmahorn ligt Ezumazijl, vaak afgekort tot 'de Syl'. In 1449 

wordt van deze zijl of sluis reeds melding gemaakt. Zij heet dan de Anjumer- 

siel. In dat jaar werd n.l. een regeling getroffen aangaande het onderhoud 

van deze sluis. Besloten werd dat dit ten laste zou komen van de dorpen Anjum, 

Engwierum, Ee, Nijkerk, Paesens, Lioessens, Morra, Niawier, de kloosters Sion 

en Weerd, alsmede de adellijke staten Tjebbema en Aldterp. 

In 1672 werd de sluis vernieuwd en bij deze gelegenheid geheel van steen op- 

getrokken. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze toen 175 meter zuidelijker 

werd gebouwd. 

"Wilko van Holdinga, vriheer toe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Heer van 

Vischhuizen en Wiarden; old in 't achtste jaar en Jhr. Frans van Humalda, 

old in 't elfde jaar" legden op 27 juni 1672 de eerste steen. 

In 1745 en 1827 werd de sluis drooggelegd om de nodige reparaties uit te voer 

ren. Ditzelfde vond plaats in 1854, 1879, 1899 en 1910. 
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Een oude kopergravure, getekend door I. Peeters en gesneden door G. Bouffats. 
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Ook als haven heeft Ezumazijl nog enige betekenis gehad. Hierover is het vol- 

gende bekend: 

Op 24 augustus 1516 zette Graaf Edzard uit Oostfriesland hier voet aan wal. 

Hij was op weg naar Dokkum om zich te verzoenen met Graaf Floris van Egmond, 

stadhouder van Friesland ten tijde van Karel de Vijfde. 

In 1526 werd een schip uit Hamburg in de Scholbach "op 's Keizersstroom aan- 

gehouden en naar de haven van Ezumazijl gebracht''. 

Omstreeks 1800 was Ezumazijl de plaats waarheen de Schiermonnikogers hun sche- 

pen in "winterlaag" brachten. Voor de schepen die te groot waren om de sluis 

te passeren, was er een vaste ligplaats langs de zeedijk. 

Deze ligplaats was beveiligd door een paalscherm aan de noordzijde. Later is 

dit paalwerk vervangen door een stenen hoofd. 

In het begin van de vorige eeuw had Ezumazijl een flinke scheepstimmerwerf. 

Een stukje weiland aan de sluiskom werd nog lange tijd daarna het "Helling- 

land!" genoemd, 

Ook is 'de Syl" een houtzaagmolen rijk geweest. De hierbij behorende "balk- 

sloot" lag op dezelfde plaats waar nu de sluiswachterswoning staat. Deze wo- 

ning dateert uit 1941 en werd gebouwd na het afbreken van de uit 1880 stam- 

mende herberg, die op dezelfde plaats stond. Deze herberg was tevens de wo- 

ning van de sluiswachter. 

Voorheen was deze woning in de dijk gebouwd. Dit huisje zal omstreeks 1880 

zijn afgebroken. 

Op de "Kostverloren', schuin tegenover Ezonburen, waren kalkbranderijen ge- 

vestigd. Voorheen waren er kalkbranderijen op het z.g. 'Hofke Ezumazijl". 

Een stukje weiland ten westen hiervan werd nog lange tijd "de Kalkfenne" ge- 

noemd en de sloot ten oosten hiervan 'de Kalksloot''. 

Bij de afgraving van het genoemde hofke werden veel steenresten aangetroffen, 

waaronder vergruizelde tufsteen. 

Uit overlevering is bekend dat de grond ten zuidwesten en zuidoosten van het | 

hofke veel steen bevat. 

Hebben we hier te maken met de "legendarische! haven- en handelsplaats Eson- 

stadt? 

De nu volgende "sage! over Egonstadt doet tot op de huidige dag de ronde: 

“Wanneer je op een maanheldere nacht op de dijk van Ezumazijl staat en je 

kijkt uit over het water, dan kun je in de verte de torenspits van Esonstadt 

ontwaren! 

Volgens de oude geschiedschrijvers Winsenius, Ylstanus en Schotanus moet 

Esonstadt een bloeiende handelsplaats geweest zijn. 

De legende verhaalt dat de stad gebouwd zou zijn in het jaar 339 door de Frie- 

se hertog Odibaldus. Ook zou deze legendarische stad een garnizoensplaats ge- 

weest zijn met een wacht en een bezetting om Friesland te beschermen tegen de 

invallen van de Noormannen. 

Volgens dezelfde kroniekschrijvers brandde Esonstadt, ook wel Warden genoemd, 

in het jaar 357 geheel af. 
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Twintig jaar later werd de stad herbouwd door hertog Udolf Haran en in deze 

periode zou dan de naam Esonstadt zijn ontstaan. 

Een andere kroniekschrijver vermeldt weer dat dit pas in 834 gebeurde op bevel 

van Hayo Canga of Cammingha, die "aldaar ook een sterk slot bouwde dat hij naar 

hem zelven noemde''. 

Veel heeft Esonstadt, aldus de geschiedkundigen, te lijden gehad van het water 

en de invallen der Noormannen. Dat was met name het geval in 797 toen dezen 

via de Lauwers deze streken binnenvielen en de omgeving plunderden. 

Als "tegenprestatie!" zouden toen Esonstadt, Dokkum en Stavoren een vloot heb- 

ben uitgezonden, die met een grote buit uit het noorden terugkeerde. 

In 806 is Esonstadt een prooi geworden van de St. Thomasvloed. Volgens de le- 

gende dreef een stuk grond met 35 huizen er op de zee in. 

In het jaar 809, zo vertellen ons de geschiedschrijvers, vielen de Denen en de 

Noren onverwachts de Lauwers binnen en staken de stad geheel in brand. Slechts 

24 huizen "die van hard dak waren" bleven gespaard. De overigen, bedekt met 

riet en stro, gingen verloren. Met behulp van de stad Stavoren werd nog in 

hetzelfde jaar Esonstadt herbouwd. 

Rond 860 legde Ugo Galama "als potestaat' (is: opperste veldheer) hier een 

sterk garnizoen. Bij zijn afscheid moet hij tegen de soldaten gezegd hebben: 

"“Houdet goede wacht tegen da Noordera Oort, 

Want uit da Grimme Herna comt alle queet voort". 

In het jaar 948 schijnt de stad opnieuw geleden te hebben onder een nieuwe 

aanval der Noormannen. 

Het einde van deze legendarische stad kwam met de vloed van 1230. De kroniek- 

schrijver Martinus Ylstanus schrijft hierover het volgende: 

"Iek hebbe tot Dockum int clooster van de Premonstratensen op haar libarie 

aengeteekent gevonden zeer oude monumenten, waeronder oock verhaelt stondt, 

dat, hoe als men duizent twee hondert en dertich schreeff, is Esonstadt aen 

de Louwerts zee geleegen deur een ongehoorden zeer hoogen waetervloedt ende 

stormachtigen tempeest geheelijck vergongen ende wech gedreven, oeck alsoe 

geheelijck verdroncken, zoe datter geen tien huizen staande bleven. Die 

poorten ende wallen storten omme, die grachten spoelden toe, zoe dat men 

niet mochte zien, datter een stadt geweest hadde, dan die seer dicke muuren 

van een out vergangen slot, dat Camminghaburch hiete, wandt die helft van 

dien was noch blijven staan''. 

Van de zopas genoemde Camminghaburcht is verder bekend, zo verhaalt de legende, 

dat zij in 1238 werd herbouwd. Aan het einde van de 14e eeuw schijnt dit slot 

door de Hollanders te zijn ingenomen in één van de oorlogen tegen hertog Al- 

brecht van Beieren. Doch ...... de Hollanders kregen het met de Friezen aan de 

stok en "in de eerste storm van de razende menigte! werd het slot door de Frie- 

zen ingenomen en de bezetting gedood. 
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In 1421 werd de Schieringer edelman Sikke Sjaerda beschuldigd "dat hij hande- 

lingen hadde met die knechten te Eesmerscyl tegen Groningen". 

Gelijktijdig wordt melding gemaakt van vrijbuiters die nadeel toebrachten aan 

de koophandel en scheepvaart, in het bijzonder die van de steden Hamburg, 

Lübeck en Bremen. 

Ter bestrijding hiervan werden troepen uitgerust en onder aanvoering van Ocko 

ten Broecke van Oost-Friesland, in de zomer van 1422, de burcht te Ezumazijl 

ingenomen en met de grond gelijk gemaakt. 

Tevoren, op 2 februari 1422, was door alle landen van Friesland bij verdrag 

bepaald 'dat men het slot ende veste te Eesmerscyl zou nederleggen ende ver- 

derven". 

Na 1422 horen we niets meer van de Camminghaburcht. Ook de legendarische haven- 

stad Esonstadt verdwijnt in het niets. 

Ja, en dan komt de vraag naar voren: "Wat is legende en wat is waarheid in de 

verhalen rond Esonstadt en de Camminghaburcht?' 

Wat het laatste betreft zullen we eens enkele gegevens op een rijtje zetten. 

(De legende is er al). 

1. In de bekende atlas van Schotanus (1698) vinden we in bijlage IV (deze kaart 

is gemaakt door de Groninger burgemeester Menso Alting, die leefde van 1636 

tot 1712) naast Dockinga (=Dokkum) een plaats aangegeven met de naam "Eson- 

stadium" (=Esonstadt). 
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De bekende schrijver Foeke Sjoerds uit Oosternijkerk vermeldt in zijn 

"Algemene Beschrijving Oud- en Nieuw Friesland I": "De Ezumazijl ligt nabij 

de plaats, alwaar van ouds de in de Friesche Historien bekende Esonstad zou 

gelegen hebben, van welker wallen, zoo mij mijn gissing niet bedriegt, nog 

enige overblijfselen te zien zijn''. 

In "De Lauwerszee! (1881) vertelt Mr. A.J. Andrea het volgende: "...... dat 

men ruim anderhalve eeuw geleden achter Vierhuizen (NB.: een verdwenen ge- 

hucht bij Ezumazijl), ver buitendijks, op het kale wad bij laag water gezien 

en aangetroffen heeft van zoden en turf opgezette putten en andere sporen 

van voormalige bewoning! en even verder: "Nabij het dorpje Ezumazijl, onge- 

veer 250 à 300 meter oostwaarts van de kust in de buitengeul der Zuider Ee, 

bevindt zich een grote hoeveelheid steen, die men voor overblijfselen meent 

te mogen houden van de oude en sedert lang door watervloeden vernietigde 

handelsplaats Ezum of Ezonstad''. 

In "Ìt Heitelân'' van 31 jan. 1953 vertelt T.H. Kimm over de onderzoekingen 

van Dr. Bohmers (omstreeks 1950) dat hij op enkele honderden meters buiten 

de dijk overblijfselen heeft gevonden van een groot aantal huizen "Hja lizze 

yn lange stroken (hast strjitten) by it wetter lâns, tichte op inoar''. 

De toen gevonden scherven zijn uit de 6e tot de 10e eeuw, terwijl resten 

houtwerk overdekt waren met brandplekken. 

Over de onderzoekingen van Dr. Bohmers vertelt ook nog Dr. W.J. Formsma 

in "De Warf''. Daarbij vond hij over een grote uitgestrektheid, behalve 

resten van aardewerk, de grondsporen van plaggen hutten die dicht op el- 

kaar gestaan hadden. Kennelijk geen boerderijen maar eerder woningen van 

vissers of handelslui, naar schatting van de 9e tot 1le eeuw, met misschien 

enige latere vondsten. 

Zijn de "zeer oude monumenten! van kroniekschrijver Martinus Ylstanus, welke 

hij vond in het Dokkumer klooster uit de duim gezogen? 

Het lijkt mij niet waarschijnlijk. 

In de Prov. Bibliotheek te Leeuwarden wordt een getypt boek bewaard van de 

destijds op Ezumazijl wonende Anjumer K. Vogel. In genoemd boek wordt de 

bedijking van Oostdongeradeel behandeld en hier lezen we o.a. het volgende: 

"In 834 bestonden hier nog geen stedelyke rechten en derhalve geen steden. 

De benaming als zoodanig voor een grote nederzetting zal wel gedacht moe- 

ten worden als een beoordeling van hier geimporteerden zooals dat soms ook 

wel geschiedt met een te hooge titelatuur. Er wordt gaarne nog eens nadruk- 

kelijk op gewezen dat het complex bestaande en afgegraven hoogten te Ezuma- 

zyl, het vinden van palisadering buitendyks en daaraan ongeveer evenwydig 

eene gelyksoortige binnendyks, buiten bestaande uit een moeilyk vindbare 

paalrest onder de strandoppervlakte, binnen de dyk zichtbaar, tydens de 

uitvoering van grondwerken thans voorgoed opgesloten onder een weggedeelte 

of voor zoover vry gekomen uitgeruimd, verschillende steenresten buiten- 

en binnendyks, alle voorgoed bevestigen dat hier een grote nederzetting, 

in lang vervloden tyd heeft bestaan. 

Het slot denken we ons in of naast den bestaanden zeedyk en wel nevens het 

plein te Ezumazyl, waarby het plein geacht wordt eens te zijn ontstaan van 
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de steenmassa met het doel van volkomen vernietiging van de sterkte, ge- 

worpen in de belendende oude natuurlyke haven van Ezum, waarna het nu nog 

goed bekende OUDE GAT in miniatuur van deszelve voormalige afmetingen, als 

herinnering ons overbleef". 

Tot zover de Heer K. Vogel, voorwaar niet de eerste de beste en zeer goed 

met de situatie aldaar bekend. 

Na deze 7 opmerkingen nogmaals de vraag: "Wat is legende en wat is waarheid 

in de verhalen rond Esonstadt en de Camminghaburcht?'. 

 



Hoofdstuk V 45 

DE "DOMA-STATE", EENS HET GROOTSTE BEDRIJF IN ANJUM 

e Domastate treffen wij voor het eerst aan in het eerder genoemde 

Register van Aanbreng van 1511. De naam was toen “Dowemastate!" en 

werd bewoond door Jeppe Dowema. Hij was toen in het bezit van 32 

pondematen land binnendijks en 23 pondematen buitendijks. 

Omstreeks 1600 was deze state het grootste bedrijf van Anjum met in totaal 

120 pondematen land en hiermee nét een "halve pondemaat groter" dan de lande- 

rijen van de Holdingaburcht. In 1640 waren de eigenaars van de Domastate: 

Jhr. Jan Roorda en Ruird Feitsma, terwijl rond 1690 de state in het bezit 

was van Bruno van Viersen uit Workum en Lucia van Eysinga. De huurder was 

toen Jan Lieuwes en in 1717 volgde Meinte Dirks hem op, die 20 jaar lang 

"boer" op de Domastate is geweest. 

In 1725 verwisselde het bedrijf weer eens van eigenaar en werd gekocht door 

Ids Uilkes, dijkgraaf van de polder achter Lioessens. Deze Ids Uilkes moet 

een rijk man geweest zijn want een jaar later kocht hij ook nog de nabij ge- 

legen Hetzmastate (de plaats waar momenteel de fam. S. Tilma woont) met 70 

pondematen land. In 1745 werd de state gekocht door Tomas Tijssen, zoon van 

de Anjumer molenaar Tijs Tomas. Teake Jans, die sinds 1741 op de state woonde, 

moest in 1748 het veld ruimen voor de eigenaar en Tomas Tijssen nam er zelf 

zijn intrek. Na zijn overlijden in 1754 bleef zijn vrouw er nog 5 jaar wonen. 

Haar zoon Tijs Tomas nam het bedrijf over, Ook deze Tijs Tomas moet een ver- 

mogend man zijn geweest, want in een akte van 1763 worden al zijn bezittingen 

opgesomd: Boltastate (waar thans M.L. Dijkstra woont), Jepmastate (afgebroken), 

Nittemastate (boerderij van J. Boersma), Gerlemahornleger, een hornleger op 

Teerd en nog een hornleger bij de molen, 

Misschien heeft Tijs Tomas te veel hooi op zijn vork genomen want met de Doma- 

state ging het bergafwaarts. In 1765 verliet hij de state na hem 2 jaar daar- 

voor verkocht te hebben aan Minne-Jans. In die periode had het bedrijf nog 

maar 30 pondematen land. Na Tijs Tomas werd Focke Jacobs bewoner van de state 

en onder zijn leiding bloeide het bedrijf weer op. Na 2 jaar bebouwde hij al 

weer 66 pondematen akkerland. In 1790 kwam Focke Jacobs te overlijden en zijn 

weduwe bleef op het bedrijf wonen. 

In 1776 was de Domastate weer van eigenaar verwisseld. Deze was nu in handen 

gekomen van de heren Andringa de Kempenaer, Bergsma en Burmania Rengers. 

(Na 1799 alleen de eerstgenoemde). 

In 1795 hertrouwde de weduwe van Focke Jacobs en de boerenknecht Harmen Eng- 

berts betrok de Domastate, wegens onbekende redenen een jaar later opgevolgd 

door Tjeerd Fockes, een zoon van Focke Jacobs. 

Waarschijnlijk is deze Tjeerd Fockes geen boer “in hart en nieren" geweest, 

want in de Specikohieren van het jaar 1799 lezen we het volgende: 

"De kinderen van Focke Jacobs hebben de boerderij opgebroken en dienen elders". 

Ook kan de Franse tijd hieraan schuldig geweest zijn. 

Hoe het ook zij, de voormalige knecht Harmen Engberts werd weer boer op de 

state en onder zijn leiding bloeide het bedrijf weer op. 

Na de Franse tijd (1828) was de weduwe van Ec. Ypeij de nieuwe eigenares van 

  

de Domastate en de boerderij werd toen bewoond door de weduwe Nicolai uit Anjum. 

Tien jaar later werd de state gekocht door Mevr. Petronella de Blocq van Schel- 
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tinga geboren Bienama. Na haar dood bleef het bedrijf meer dan een eeuw in han- 

den van de familie de Blocq van Scheltinga. 

In 1872 werd de oude state afgebroken en een nieuwe boerderij, geheel naar de 

eisen van die tijd, verrees op dezelfde plaats. In 1962 kocht Dhr. Ph.H. Bakker 

van Engwierum deze boerderij en in 1967 werd de Domastate eigendom van de 

"Stichting Paling en van Foreest" te Alkmaar. 

Jammer genoeg moest de naam "Domastate' zonodig gewijzigd worden in “Clemeijn- 

state!. 

Pogingen van onze streekarchivaris Dhr. W.T. Keune om de oude naam weer in ere 

te herstellen, werd door bovengenoemde stichting niet ingewilligd. Zo is dan de 

naam 'Domastate'", die meer dan 450 jaar eens de grootste boerderij van An jum 

heeft gesierd, verdwenen. 

Thans wordt het bedrijf bewoond door Piet Ph. Bakker, voorheen de fam. J. Rienks. 
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Hoofdstuk VI 49 

STATEN EN HORNLEGERS IN EN OM ANJUM 

n het vorige hoofdstuk hebben we de Domastate, eens het grootste bedrijf 

van Anjum, uitgebreid besproken. In de loop der eeuwen zijn er een 60-tal 

staten geweest. Om van al deze boerderijen een volledige beschrijving te 

geven, zou binnen het kader van dit boekje iets te veel worden. 

Toch lijkt het mij wel zinvol om bekend gebleven namen van de tegenwoordige 

plaatsen eens op een rijtje te zetten. De namen zijn meestal afkomstig van de 

eerste eigenaren. Was dit b.v. een Jeppema, dan werd de boerderij "Jeppema- 

state!" genoemd. Wanneer een plaats in andere handen overging, werd meestal de 

eerste naam aangehouden. 

Door verschrijvingen in betreffende registers, misschien kunnen we beter spre- 

ken van "oudere schrijfwijzen', vinden we soms verschillende benamingen. Toch 

blijft de bedoeling wel duidelijk. 

Omstreeks 1900 waren de volgende staten nog bij Anjum te vinden: 

Boltastate, Domastate, Doniastate, Eysingastate, Feitsmastate, Groot Grouw, 

Hetsmastate, Hobmastate, Holdingastate, Jaarsmastate, Jepmastate, Jousmastate, 

Juniastate, Luitemastate, Munnikehuis, Nittemastate, Oudfenstate, Rodmersma- 

state, Rijpersmastate, Groot Wobmastate en Nieuw of Klein Wobmastate. 

De eigenaren van deze staten hadden vroeger, indien zij op het “Floreenkohier'"' 

(is: grondbelasting) voorkwamen, een belangrijke stem in het kapittel. En An- 

jum had veel van deze stemmen. In 1640 worden er 57 genoemd. De toenmalige be- 

zitter van de Holdingaburcht, Johannes Onuphrius thoe Schwartzenberg, was eige- 

naar van 10 staten en/of hornlegers en had dus 10 van de 57 stemmen. 

Deze stemgerechtigden, later vaak niet in Anjum wonende erfgenamen, maakten in 

het dorp de dienst uit, b.v. met het benoemen van een grietman, predikant enz. 

Wanneer een state werd afgebroken, dan bleef deze stem en rustte op het "“Horn- 

leger" of werd overgebracht op een gewoon stuk land, Deze hornlegers waren vaak 

duur, want een stem had invloed en betekende ook wel eens voordeel. 

Het is dan ook begrijpelijk dat er in 1762 een oproep verscheen, die we vonden 

in de Stads- en Dorpskroniek van Dr. Wumkes: 

  

Die weten te ontdekken en aan te wijzen waar de hornlegers van Liubma en 

Auta, stemgerechtigden 2 en 3, hebben gelegen, zullen tot een premie ge- 

nieten 5000 caroli guldens. 

Welke Anjumer wil nog f 5000,-- verdienen? Of bij eventueel vinden dit bedrag 

nog uitbetaald wordt, kan echter niet gegarandeerd worden. 

Al deze staten zijn door de eeuwen heen wel eens afgebroken (bouwvalligheid, 

brand, plundering en platbranden enz.) en naar de eisen van die tijd opnieuw 

opgebouwd zodat er van het oorspronkelijke gebouw vaak niets te herkennen valt. 

Toch zijn de namen gebleven, vaak bij de huidige bewoners niet eens meer bekend. 

We zullen ze in alfabetische volgorde eens nagaan: 

1. AUTASTATE: Zoals we hierboven al hebben kunnen lezen is het niet bekend 

waar deze plaats gelegen heeft. In 1763 werd het stemrecht van dit horn- 

leger al bestreden, hoewel in 1640 de state behoorde aan Johannes Onuphrius 

thoe Schwartzenberg en in 1728 aan Julius Jelte van Unia en Ulbe Aylva van 
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Burmania voor de ene helft en aan Jarich, Gemme en Edzard van Burmania voor 

de andere helft. 

BOLTASTATE: Deze boerderij ligt aan de weg naar Lioessens en wordt momenteel 

bewoond door de fam. M.L. Dijkstra v.h. L.M. Dijkstra. 

Vroegere benamingen zijn: Bolthie en Bolra. De naam zal afkomstig zijn van 

een familie- of een persoonsnaam. In 1640 was Andries Harkes de eigenaar, 

terwijl in 1728 de plaats in eigendom was van grietman Regnerus van Wyckel 

tot Balk. De bewoner was toen Cornelis Reytses. 

COERLEKAMP: Andere benamingen zijn Coernekamp, Connekamp en Korencamp. Vrij 

zeker lag deze state in de Raskes. De heer grietman Schwartzenberg was al- 

weer eigenaar in 1640, terwijl Jhr. Sicco van Goslinga als bezitter en be- 

woner wordt genoemd in 1728. 

DOMASTATE: Is reeds in het vorige hoofdstuk behandeld. 

DONIASTATE: Evenals de Boltastate ligt ook deze boerderij aan de Lioessumer- 

weg en wordt thans bewoond door de fam. J. Viersen. 

Vroegere benamingen zijn: Donye- en Doniefenne. In het '"Cohier der Stemmen 

van de grietenye Oost-Dongeradeel" vinden we in 1640 een eigenares van deze 

state genoemd n.l. Juffr. Titia van Peyma, terwijl het kohier in 1728 ver- 

meldt: Joannes Innatius Worp Peyma à Beintema. De bewoner was toen Wopke 

Jacobs. 

EYSINGASTATE: Werd pas aan het eind van de 19e eeuw afgebroken en lag aan 

de weg naar Ezumazijl in het vroegere Aenhuizen (zie hfdst. I). Op de nog 

aanwezige terp staat tegenwoordig een woning. (Omstreeks 1960 nog een dub- 

bele arbeiderswoning). 

FEYTSMASTATE: Werd ook wel de Feitmastate genoemd. Ligt aan de Skanserweg, 

vlak bij Oostmahorn. Vrijzeker de huidige boerderij waar nu de fam. E. Jansma 

woont. 

Deze plaats wordt ook genoemd in de rekeningen van de Ned. Herv. Kerk, be- 

treffende de bouw van het Hounegât. (Zie blz.89). 

FOCKEMASTATE: Deze state lag bij Ezumazijl in de hoek (oude) Healbeamswei/ 

Sylsterwei. Werd ook wel als Fokkema- en Foeckemastate geschreven. 

GERCKMASTATE: of de Gerkemastate werd afgebroken voor 1762 en lag aan de 

oostkant van de vroegere eendenkooi bij Teerd. Was in 1640 in het bezit 

van Dr. Gajus Nauta 'Raadt ordinaris in den Hove van Frieslandt''. 

GROOT GROUW: Deze boerderij, de naam is bij velen bekend, ligt tussen Je- 

wier en Oostmahorn, ten noorden van de Skanserwei en werd jarenlang be- 

woond door de fam. H. Vogel, thans door de fam. P. Streekstra. In het Re- 

gister van Aanbreng (1511) vinden we: "Feye in den Grou" terwijl we in het 

Stemregister van 1640 tegenkomen: "Een zate Lands in de Grouwen'". "In de 

Grouwen'' slaat vermoedelijk op een groot gebied (polder) dat groen werd. 

"Grode" is: aangeslibd land. 'Grou' heeft dan de betekenis van: het aan- 

groeiende land. 

HESLINGASTATE: is de boerderij op Jewier waar voorheen de fam. J.W. v.d. 

Herberg woonde. Thans bewoond door de fam. Joh. v.d. Herberg. Rond 1640 

waren de kinderen van wijlen Adriaan van Maurik en Juffr. Sjouk van Rosel 

eigenaars van deze state, terwijl zeventig jaar later Sybe Symens op de 

plaats woonde. 
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HETZMASTATE: Werd ook wel het "Heytssum guedt'" genoemd. Het is de plaats 

aan de Oude Dijk waar nu de fam, S. Tilma woont. Voorheen de fam. J. v.d. 

Heide. 

HEMSTRASTATE: ook wel Heemstra- en Hiemstrastate genoemd, ligt op Jewier 

en is momenteel een recreatieboerderij. De vorige bewoners waren de ge- 

broeders Klaas en Hessel Zijlstra. 

In 1640 was deze plaats in het bezit van de al eens eerder genoemde bewo- 

ner van de Holdingaburcht, terwijl in 1728 Cornelis van Aylva, grietman 

van Wonseradeel, de eigenaar was. 

In deze periode woonden de erven gebruikers van Reytse Sapes op de Hemstra- 

state. 

HOBBEMASTATE: Deze lag aan de Munnikhûsterwei bij Ezumazijl op dezelfde 

plaats waar nu de fam. J. Monsma woont en eerder Tj. Tibma woonde. In 1761 

was er reeds een 'Hebma hornleger". Later is hier een woonhuis geweest, 

thans het huidige bedrijf. De Hobbemastate werd ook wel de Habma- of Hobma- 

state genoemd. De eigennamen Hobbe en Hebbe werden doorelkaar gebruikt. 

HOLDINGASTATE ligt in het dorp zelf en is bij de Anjumers wel de meest be- 

kende. Deze boerderij werd gebouwd in 1842 en genoemd naar de in 1832 af- 

gebroken Holdingaburcht. Thans bewoond door de fam. G. Haaksma en voorheen 

door de fam. U. Dijkstra. 

JAARSMASTATE, oude schrijfwijze: Jaersmastate, ligt weer aan de Oude Dijk 

en hier "boert! thans de fam. J. Lawerman. Voorheen de fam, Heeringa en 

Woudwijk. 

JEPPEMASTATE of de Jeppama- en Jepmastate lag op het tegenwoordige “âld 

heech"' in de terpen, ten noorden van de Stiemsterwei. Eén en ander is nu 

nog duidelijk te zien. In 1640 was de Jeppemastate in bezit van de weduwe 

en de erfgenamen van Harke Epes, terwijl in 1728 de erven van Eelco Jepma 

tot Zwol de eigenaren waren. In 1785 had dit bedrijf 112 pondematen land 

tot zijn beschikking. 

JOUDEMASTATE of Joudamastate, ook wel genoemd het "Joedema guedt'" lag aan 

de Skanserwei tussen de twee Spekwegen in. Zie verder nr. 1 wat betreft de 

eigenaren. 

JOUSMASTATE werd afgebroken in 1927 en lag op het kruispunt Lioessumerwei/ 

Dyksterfeart. 

JUNIASTATE: Deze plaats vinden we weer op Jewier, het vroegere Abbewier. 

Thans bewoond door de fam. K. Hiddema. 

In 1640 woonde hier Gabe Wygers Botma, terwijl in 1728 Ids Cornelis de 

boerderij beheerde. Eigenaars waren toen: Ulbe Aylva van Burmania, 

J.J. van Unia en Jarigh, Gemme en Edzard van Burmania elk voor een vijfde 

deel. 

LJUBMASTATE werd ook wel genoemd: Liubma-, Lijobma-, Lieubma- en Lubbema- 

state. Zoals reeds bij nr. 1 werd gezegd: sinds 1762 was het hornleger 

zoek. In 1728 waren de stemgerechtigden: "De Heer Julius Jelto van Unia 

en de Heer Ulbe Aylva van Burmania voor de helfte; Jhr. Jarigh van Burma- 

nia, de Heer Unia voorsz. en de Heer Ulbe Aylva van Burmania yder voor 

een vyfde, en alzo te zamen voor de ander helfte'". 
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LUITEMASTATE of de Luitkema- en Luytma- (woonplaats van Tyepke Luytma), 

Lyottemastate (van Rynthie Lyottema). Thans woonplaats van de fam. A. Wit- 

teveen, v.h. van A. Hiddema. In 1609 was deze state reeds in eigendom van 

de "Weesvoogden van Leeuwarden, onder verplichting om zes schamele wezen 

in het weeshuis te onderhouden, waartoe allereerst zijn bloedverwanten 

zouden gerechtigd zijn'. De Luitemastate werd pas in 1934 weer door de 

weesvoogden verkocht. 

MINNEMASTATE of de Mennemastate lag in de terpen. Aan het eind van de 

vorige eeuw moet er nog een woonhuis hebben gestaan. Waarschijnlijk stond 

de state op het gedeelte van de terp, dat in het begin van deze eeuw werd 

afgegraven. 

In 1640 was het al een hornleger. 

MONTASTATE lag in de hoek Skanserwei/Bantswei. Deze state werd al genoemd 

in koop- en verkoopakten van 1610 toen "tot Taerdt te Angium Jeldert 

Rypckes Sminia en Eelck Eelckesdochter' woonden. 

Dezen kochten land bij 'Montasate'. Drie jaar later werd land verkocht bij 

“Minnemasate'". (Zie hierboven). 

MUNNIKEHUIS: Vroegere benamingen: Muncke huijser en Munnickhuistra; ligt 

bij Iesumbuorren aan de Munnikhûsterwei. Behoorde vroeger toe aan het 

klooster Weerdt. Dit klooster lag ten noord-oosten van de Reidswal onder 

Metslawier. Het Munnikehuis is nu een recreatiewoning en werd voorheen 

bewoond door de fam. Monsma. 

NITTEMASTATE of Nitmastate; ligt aan de weg naar Ezumazijl en wordt momen- 

teel bewoond door de fam. J. Boersma v.h. door B. Boersma. In 1640 was de 

'"Nitma Sathe" in bezit van "Juffr. Ebel van Meekma ofte dessels Soon''. 

In de eerste helft van de 18e eeuw woonde Syds Ubles op de boerderij. Hij 

was met de weduwe van Jan Reytses voor de helft eigenaar. De wed. Reytses 

woonde op de vlakbij gelegen Eysingastate. 

In 1948 brandde de Nittemastate tot de grond toe af maar gelukkig verrees 

kort daarna een prachtige boerderij op dezelfde plaats. 

OUTFENSTATE: Is misschien beter bekend onder de naam ADSONSTATE, Adsen- of 

Adfenstate. Deze ligt aan de Bantswei, even voor de tunnel en wordt al 

jarenlang bewoond door de fam. v.d. Zee. 

In 1640 was de "Oud Fenne Sathe" in eigendom van Jhr. Carel Sterns en in 

1728 woonde Ruitse Sapes Bamman er. 

REPTASTATE: Lag in de hoek Skanserwei/Bantswei en is al lang afgebroken. 

In het Register van Aanbreng van 1511 komt '"Ropta guedt to Anynghum' voor. 

Waarschijnlijk wordt hier de Reptastate mee bedoeld. In 1640 had dit be- 

drijf 60 pondematen land. 

RIJPERSMASTATE of de Ripersmastate; ligt aan de Oude Dijk. Huidige bewoner 

is J. Tilma, v.h. K. Tilma. In 1728 was Ulbe Aylva van Burmania de eige- 

naar. De bewoner was toen Willem Nannes. 

RODMERSMASTATE is de boerderij ten oosten van de Popereed aan de Oude Dijk. 

Evenals de Luitemastate was ook deze plaats in bezit van de weesvoogden 

van Leeuwarden (1728). De huurder was toen Ids Uylkes. Huidige bewoners 

van deze boerderij zijn de fam. v.d. Meer en R. Ganzinga. 
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| 31. RIJXMASTATE of de Rixmastate. Deze lag op het “heechje' in de hoek Lytse 

Spekwei/Skanserwei, even voor Jewier. 

32. SIBADASTATE lag op of in de nabijheid van Abbewier maar de juiste plaats 

is niet bekend. Andere benamingen zijn: Sibranda-, Sybada- of Zybadastate. 

33. SINIASTATE: Moet gelegen hebben aan de Ridwei. De juiste plaats is niet 

bekend. 

Ten noorden van de nieuwe autosnelweg naar Lauwersoog ligt een terp, onge- 

veer halverwege Morra/Anjum. Heeft hier misschien de Siniastate gestaan? 

34. SIPMASTATE: Deze boerderij lag in de bocht van de Oude Dijk ten oosten 

| van de tunnel. In 1640 was Gosse Ornia de eigenaar van deze state, terwijl 

in 1728 Petrus Bergsma uit Dokkum de plaats bewoonde en tevens de eigenaar 

was. 

35. TAETSKEMASTATE: Was reeds in 1640 afgebroken, want in het "Cohier der Stem- 

men van de Grietenye Oost-Dongeradeel" wordt gesproken over het '"Taetskma 

hornleger''. 

Deze boerderij lag aan de Oude Dijk ten westen van de Popereed. 

| 36. TEITSMASTATE lag op of vlakbij Oostmahorn. De juiste plaats is niet bekend. 

| 37. GROOT WOBMA-STATE: Oudere benamingen zijn: Wobama- en Wobbemastate. 

| Deze, op een terp gebouwde, kop=hals-rompboerderij dateert uit 1863. De 

| eerste steen werd gelegd door Piter Knilles Wobma op 22 mei van dat jaar. 

| In 1640 was Jhr. Rienk van Burmania uit Ferwerd de eigenaar. Huurder was 

| toen Piter Jacobs. In 1728 was de state het eigendom van Michiel Freerks 

| van Dokkum en Pyter Heins uit Sneek, elk voor de helft. Als bewoner in 

die periode wordt Sape Jacobs genoemd. 

| In 1798 kwam de boerderij in bezit van Knilles Reitses. Bij de naamsaan- 

| gifte van 1811 noemde hij zich naar de naam van de state: Knilles Reitses 

Wobma. 

| De laatste "boeren" waren Klaas Woudwijk en zijn zoon Theun Woudwijk. 

Was de state in 1728 voor de helft in eigendom van een Dokkumer, thans 

is de gehele boerderij in handen van een oud-Dokkumer: n.l. de heer 

| W. Rekker. 
In 1971 werd Groot Wobmastate geheel gerestaureerd. 

(Zie tekening op blz. 50). 

38, NIEUW WOBMA-STATE of Klein Wobma-state: ligt ten westen van zijn grotere 

broer. Thans wordt deze plaats bewoond door de fam. J. Hoogland, voorheen 

de fam. H. Botma. 

In 1640 was de state in eigendom van Jhr. Douwe van Okkinga, terwijl in 

1728 de weduwe van Kapitein Jarich Heerma de eigenares was. Huurder was 

toen Ids Uylkes. 

39. WIJTSMASTATE: Lag aan het Tietereedtsje en was in 1640 al een hornleger. 

Waarschijnlijk stond deze state op dezelfde plaats waar de fam. D. Osinga 

heeft gewoond. 

Oudere benamingen: Wyttama- en Wytlamastate. 

  

Buiten deze 39 staten, waar dus een stem op lag, zijn er nog 18 geweest die 

| waarschijnlijk ook wel namen hebben gehad. Hierover is echter niet veel be- 
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kend. We noemen nog de Beyntiamastate, Indamastate, Yesmastate en Nyethuysen. 

In Anjum zelf lag nog 't Jongers Leensland. Dit bedrijf was ingesteld om de 

tweede, jongere, priester aan een inkomen te helpen. 

Andere en niet genoemde boerderijen zijn van jongere datum en deze plaatsen 

hebben meestal geen namen. 

Op bijgaand kaartje staat aangegeven waar de staten staan c.q. hebben gestaan. 

Een kruisje geeft aan waar eens een bedrijf is geweest maar waarvan de naam 

onbekend is.   
 



Hoofdstuk VII 57 

OUDE LANDNAMEN 

auw verbonden met de zopas genoemde boerderijen zijn de om Anjum 

heen liggende bouw- en weilanden. 

In de oude kohieren worden enkele van deze percelen aangeduid met 

een naam, waarvan de herkomst soms moeilijk is na te gaan. De hier- 

volgende namen zijn weer in alfabetische volgorde opgesteld. 

Het bovenstaande begrip "landnamen" moet wat ruim genomen worden, daar er ook 

“Komplexen'! onder vallen. 

  

1. DE ANGEL. Een stuk land in de hoek van het water bij Ezonburen. 

2. DE BOLSNJOGEN. Deze naam wordt nog wel gebruikt. Het is een stuk land in 

de hoek van de Platte Wei en de Lange Skanserwei. 

Zeer waarschijnlijk is de "Bolsnjogen' ontstaan uit “"Boltasnjogen', dus 

de '"njogen" behorende bij de Boltastate. 

3. DE BOURFINNE is een komplex landen achter de laatste huisjes van de Singel, 

vroeger de Bosweg genoemd. 

4. DE BIJLEN is eveneens een komplex van landen ten zuiden van Ezumazijl en 

ten oosten van de Ryd. In de buurt van de voormalige eendenkooi. 

5. DE CARCONTIEN zijn twee pondematen land bij het vroegere Aenhuyzen (dus 

in de buurt van de Nittemastate), welke door de koster van de kerk wer- 

den gebruikt. 

Is deze naam misschien aan de "kerkelijke sferen" ontleend? 

6. DE DOUWEMATTE, ook wel de "Fjouwer" genoemd, is een perceel in de nabij- 

heid van de voormalige Holdingaburcht. De naam zal afkomstig zijn van een 

Douwematte, behorende bij genoemd slot. 

7. DE FJELLINGEN. Met deze naam worden twee percelen aangeduid. Ten eerste 

een stuk land ten oosten van de Mearswei (een weggetje tussen de Stiem- 

ster- en de Sylsterwei) en ten tweede een perceel bij de Alddyk. 

8. DE GRIEDE "waarop de Anjumer Inbuursters de vrijheit hebben hun Linnen te 

bleeken' is het onbebouwde stukje weiland dat voor in Anjum ligt, achter 

de gedenksteen van de Reederij. (Komt politiebureau). 

9. DE LYTSE GRIEDE was het stukje weiland aan de Skeanewei waar nu o.a. het 

Groene Kruisgebouw staat. 

10. IT HEECH HJERM is een vrij nieuwe naam. Het is het eindgedeelte van de 

terpen, die in het begin van onze eeuw gedeeltelijk werden afgegraven. 

11. DE HERNE, Horne of Hoarne ligt evenals de Bijlen ten zuiden van Ezumazijl 

en ten oosten van de Ryd. 

12. DE IELDOBBEN. Een komplex lage weilanden in de kolken, waarin vroeger ook 

dobben lagen. Daarom ook wel "de Poelen' genoemd. 

13. DE KLAPHORNE is een perceel land in de buurt van Jewier welke met een punt 

in het "Raskeslân'" uitliep. 

14. DE KOKENTUN. Een stuk bouwland ten zuid-westen en grenzend aan de Singel 

van de voormalige Holdingaburcht. 

15. DE KUORMAKKER zijn enkele percelen weiland aan de Anjumer kant van de Ryd. 

Waarschijnlijk waren deze vroeger begroeid met riet, wat door de '"Korf- 

maker" werd gebruikt. 

U 
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16. DE MANJER. Twee naast elkaar liggende percelen in de hoek van de Mearswei 

en de Sylsterwei. 

Tegenwoordig staat hier de boerderij van P., Vlasma. 

17. DE MOERSCHORWEN zijn een komplex landen tussen Ezumazijl en Teerd tegen 

de Ryd. Moeten we hierbij denken aan “moeras'"'? 

Schor kan duiden op kust en oever. 

18. DE NAEDELEN. Het perceel wat ligt ten noorden van het tweede gedeelte van 

de Singel, vroeger de Bosweg genoemd. 

Tegenwoordig wordt het eerste gedeelte gebruikt als Patrimoniumland, ter- 

wijl het tweede gedeelte bebouwd is. 

19, DE OXEN wordt omstreeks 1900 "De lange vier! genoemd. Waarschijnlijk is 

het vroeger weiland geweest waar '"Oxsen" werden geweid. 

20. DE SAETSEN zijn twee smalle stukken land aan de buitenkant van de Álddyk. 

21. DE TAMMEN zijn die percelen bouwland welke de rand van de terp vormen en 

liggen aan het voormalige reedtsje van de Singel naar Jewier. 

22. DE TAS. Waarschijnlijk een stukje land (in 1700 een pondemaat los land) 

aan de weg langs de Alddyk waar het te gebruiken materiaal voor de Dijk 

werd opgestapeld. 

23. HET TJOERSGRAS. Een stukje weiland aan de Skiffertswei, waar de beesten 

(kalveren en geiten?) niet los liepen maar aan het “"Tjsoar!" (= touw of 

ketting) werden geweid. 

24. DE WALDMAN. Twee percelen bouwland aan de weg tussen Jewier en Stiem. 

25. WIINS. Deze naam is nog in gebruik. In 1858 de grote en de kleine WIJNS 

genoemd. Tegenwoordig de WEINSdrie en de WEINSvijf. 

Het laatste perceel wordt ook wel de Platte Finne genoemd. 

Over de Barten (Oer de Barten) is een oude benaming van de weilanden ten zuid- 

westen van Anjum. Zoals we in een vorig hoofdstuk al hebben kunnen lezen, liep 

de dorpsvaart tot in de vorige eeuw gedeeltelijk om Anjum. Om in bovengenoemde 

weilanden te komen, moest men over “de barten' die over de vaart lagen. (Zie 

afbeelding op blz. 
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Anjum, in hoofdzaak een agrarisch dorp. 

 



  

Hoofdstuk VIII 61 

MIDDELEN VAN BESTAAN 

oals reeds eerder werd gezegd was Anjum in hoofdzaak een agrarisch 

dorp. Landbouw en veeteelt zijn dan ook altijd het voornaamste middel 

van bestaan geweest. 

Omstreeks 1650 telde Anjum met zijn omgeving een 60-tal staten of gro- 

te boerenbedrijven. Vijftig jaar later was dit aantal reeds met 10 verminderd, 

terwijl er rond 1900 nog maar 20 van over waren. 

In de '"Speciekohieren', bewaard in het gemeentearchief, vinden wij nauwkeurig 

het bezit aan land en vee weergegeven. In 1760 bedroeg de veestapel van alle 

Anjumer veehouders tezamen: 213 koeien, 87 rieren en 164 (!) paarden. Het be- 

zaaid bouwland bedroeg totaal 15364 pondematen. (Eén pondemaat is ongeveer 

1/3 hectare). 

Negen jaar later telde het bezit: 294 koeien, 120 rieren en 120 paarden, ter- 

wijl het bezaaid bouwland nu 14444 pondematen bedroeg. 

In 1772 sloeg de zoveelste veepest weer eens toe en het bezit van de Anjumer 

boeren daalde tot 177 koeien en 55 rieren. Door de import van voornamelijk 

Deens vee had men een jaar later alweer in totaal 231 koeien. Het hoge peil 

van 1769 werd echter niet weer bereikt. Tot 1800 varieerde het bestand tussen 

de 206 en 263 volwassen koeien, gemiddeld een 100 rieren en 190 paarden. 

Het bouwland nam tussen 1772 en 1777 sterk toe, namelijk van 1450 tot 1730 

pondematen. Na 1777 ging het hiermee echter bergafwaarts. 

  

‚In het begin van de Franse tijd steeg de lijn van het vermogen evenals die 

van het melkvee. Het aantal pondematen bouwland daalde, maar daarentegen 

steeg het bestand aan paarden. 

In de eerste helft van de 19e eeuw verbouwden de boeren rond Anjum de volgende 

producten: aardappelen, vlas, verschillende soorten bonen, haver, rogge, tarwe, 

gerst, erwten, rapen, kanariezaad, klaverzaad, koolzaad, lijnzaad, boekweit en 

cichoreiwortelen. 

In 1890 werd een proef gedaan met de verbouw van suikerbieten. 

Het bleef echter onder de verwachtingen. In het volgende jaar probeerden de 

landbouwers het nogmaals, maar deze proef slaagde nog minder dan in het voor- 

afgaande jaar wat voornamelijk werd veroorzaakt door de slechte weersgesteld- 

heid in de maanden juli en augustus. 

Maar de Anjumers gaven het niet op en in 1893 was het raak. In de daarop vol- 

gende jaren nam de verbouw van suikerbieten dan ook sterk toe. 

Rond 1895 werd een poging ondernomen om mosterdzaad te verbouwen. Dit leverde 

echter geen aanmoedigende resultaten op. Hiervoor in de plaats kwam karwijzaad 

en mangelwortels, terwijl de bouw van cichorei geheel verdween. 

Op de drempel van de 20e eeuw werden in Oostdongeradeel in totaal 434 hectaren 

bieten verbouwd. De totale opbrengst hiervan was 13.020.000 kg. De prijs was 

f 9,-- per 1000 kg vrij aan boord te Dokkum. De onkosten (wieden, rooien, 

vracht tot scheepsboord etc.) ongeveer f 97,-- per hectare. 

Nauw verwant met de veeteelt was de zuivelfabriek die aan de Skeanewei heeft 

gestaan. Deze fabriek werd ín augustus 1891 in gebruik genomen. 

In 1892 werd 416.000 liter melk aangevoerd en verwerkt. Het volgende jaar werd 

dit opgevoerd tot 452.400 liter,  
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Deze score was in de daarop volgende jaren beduidend minder. De lage prijzen 

van de zuivelproducten was aanleiding voor de veehouders om een deel van de 

melk te gebruiken voor het mesten van hun kalveren. 

In 1900 scheen de melkaanvoer belangrijk verbeterd. Totaal werd in dat jaar 

1.000.000 liter verwerkt. Waarschijnlijk had dit te maken met de fabricage 

van melkpoeder, waarmee men rond de eeuwwisseling was begonnen. Daar de uit- 

komsten hiervan erg tegenvielen, draaide men rond 1912 weer als een normale 

zuivelfabriek. 

Jammer genoeg heeft dit bedrijf in Anjum geen stand kunnen houden. Na een 

paar maal in andere handen te zijn overgegaan, werd de zuivelfabriek in 1924 

gesloten. 

In éen volgend hoofdstuk zullen we er iets meer van vertellen. 

Na dit uitstapje terug naar de andere middelen van bestaan en hiervoor gaan 

we dan de klok vier eeuwen terug draaien. 

In de eerste plaats moeten we dan de weverijen noemen. In het Register van 

Aanbreng van 1511 treffen we de wevers Menno en Barnt aan. De linnenweverij 

is ook in Anjum een belangrijke bron van inkomsten geweest tot in de vorige 

eeuw toe. 

Andere beroepen die werden uitgeoefend hadden meestal met de landbouw te maken. 

Zo konden de bewoners terecht bij Hendrik de smid, Peter de kuiper, Rijtske 

de kleermaker en Peter de schoenmaker. 

In het Beneficiaalboek van 1542 worden er maar liefst 3 wevers genoemd: Meijnt, 

Luijbert en Cornelis Wever. Kleermaker Rijtske had zijn zaak overgedaan aan 

Foecke, terwijl Fije de schoenmakerij nu beheerde. 

Veertig jaar later waren de kleermakers tot 4 gestegen maar met de weverijen 

ging het blijkbaar minder goed. We vinden er nog 1 vermeld: Gerrit Wever. 

Bij de volkstelling van 1830 worden er weer 2 genoemd. In onze eeuw zijn ze 

echter verdwenen. 

In genoemd register van 1511 treffen we ook de molen voor het eerst aan: 

“Ritske biden molen LV pondten. Lantheren Take ende Menke Hemstra 

XVII fl(orenen) IV st(uivers)," enz. 

Daar genoemde Ritske 55 pondematen land in de buurt van de molen had gepacht 

van Take en Menke Hemstra, zal hij wel een landbouwer zijn geweest. 

In 1581 komen we verder nog tegen: Lambert de bakker, Jan en Hidde: metselaars, 

Rommert de smid en Mennoit Eepesz. de wagenmaker. 

Als dorpsrechter trad in die tijd op: Jelmer Diurtz. 

Verder bezat Anjum in de 17e en 18e eeuw een tweetal brouwerijen, waarvan er 

één in 1729 werd opgeheven. De andere heeft het tot in het begin van de 19e 

eeuw weten vol te houden, De naam "De oude brouwerij" zal veel bewoners nog 

wel iets zeggen. 

Hun afzetgebieden waren voornamelijk de herbergen ''De Witte Zwanen!" en "Het 

Grauwe Paard" maar laten we ook de herbergen van Oostmahorn en Ezumazijl vooral 

niet vergeten. 
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Naast de genoemde molen, weverijen en brouwerijen kreeg Anjum rond 1875 er nog 

een nieuwe industrie bij, namelijk de scheepshelling. 

Deze heeft het tot in onze eeuw weten vol te houden. 

Bij de volkstelling van 1 januari 1830 had Anjum ruim 1100 inwoners met o.a. 

de volgende beroepen: 37 gardeniers, 23 landbouwers, 59 arbeiders, 60 boeren- 

knechts, 22 arbeidsters, 52 dienstmeiden, 4 bakkers, 4 slagers, 3 winkeliers, 

7 kooplieden, 3 scheepstimmerlieden met 2 knechts, 2 smeden met 3 knechts, 

5 timmerlieden met 8 knechts, 3 wagenmakers, 12 schippers en hun 3 knechten. 

Naast deze beroepen had Anjum o.a. ook nog een: bolloper, strandloper, turf- 

meter, uurwerkhersteller, veeschatter en een drietal sloeproeiers. 

  

 



Hoofdstuk IX 65 

DE ANJUMER WILHELMUS TANCKES BELEDIGDE DE “REYNE JONCVROU MARIA EN MOEDER GODTS" 

n de 16e eeuw hield men er in Friesland uitzonderlinge manieren op na om 

een mens te straffen. Tussen 1516 en 1600 werden maar liefst meer dan 

400 doodvonnissen door het Hof van Friesland uitgesproken en voltrokken. 

De meeste slachtoffers werden vooraf op een vreselijke manier gepijnigd 

en mishandeld. Niets was de wijze heren rechters te dol. 

In die tijd droegen terechtstellingen een openbaar karakter. Dit had tot doel 

om de mensen een afschrikkend voorbeeld te geven en daardoor de misdaad te be- 

perken. 

Zij die niet tot de ter dood veroordeelden behoorden kregen andere zware en 

onmenselijke straffen toebedeeld, zoals het afsnijden van oren, het uitsteken 

van de ogen, het afhakken van vingers, handen of soms hele armen, steeds be- 

dreven door een goed betaalde beul in naam van de overheid. 

In deze vonnissen, die bewaard zijn gebleven, treffen we ook de naam van de 

Anjumer Wilhelmus Tanckes aan. Hij stond terecht op 20 december 1525 wegens 

belediging van de '"Reyne Joncvrou Maria". In Nederland is zoiets gewoonlijk 

niet meer strafbaar, tenzij te ver wordt gegaan en gesproken moet worden van 

godslastering of belediging van een volksgroep. Maar ook dan krijgt de ver- 

dachte een geldboete en geen gevangenisstraf. 

In 1525 echter waren de wetten wel wat anders. Toen regeerde nog de "alleen 

zaligmakende Moederkerk' en werd tegen elke "ketterij!" opgetreden met een 

felheid, waarvan we ons moeilijk een denkbeeld kunnen vormen. Iemand die twij- 

felde aan de kerk of deze bewust de rug had toegekeerd, was overgegaan tot de 

ketters en liep gevaar zijn leven te verliezen op de brandstapel. Iemand die 

spotte met de vele heiligen en heilige attributen van de kerk werd vaak tot 

een afschuwelijke straf veroordeeld. 

Wilhelmus Tanckes schijnt de R.K. eredienst niet meer serieus genomen te 

hebben en zich spottend te hebben uitgelaten over de Moeder Gods. 

Nu is het niet zo dat een dergelijk feit bejubeld moet worden, al is men ook 

overtuigend protestant of atheïst, want ook dat is niet in de haak. Men dient 

de godsdienstige overtuigingen van een ander te respecteren al zijn deze dan 

in eigen ogen verkeerd. Het was zeker niet netjes wat Wilhelmus gedaan had, 

afgezien van het feit of hij wel of niet in de kerk en in de gepredikte leer 

geloofde. Hij was echter de dupe en in de Criminele Sententies van het Hof 

van Friesland lezen we het volgende vonnis: 

  

“Alzoo den Hove van Vrieslandt genoech geblecken is en soo wel bij zijn 

eijgen confessie dat tegenswoordighe Wilhelmus Tanckes de Reyne Joncvrou 

Maria ende Moeder Godts schandelijcke geblasphemeert heeft en 't welcke 

een saecke is die allen anderen ten exempel (= voorbeeld) nijet en behoort 

onge straft te blijven. T. Voorsch. Hoff Rijpeijc. daerop geleth hebbende 

van wegen Ko. Keij. Mai(esteit) ons aldergenedichsten heeren meer geheijcht 

tot barmhertichheijt dan tot strengheijt van justitie, Condemneert hem dat 

hij bij den scherprichter mijt een mijter op zijn hoofd hier voor den can- 

selarijen upt schavot geleijt ende gebonden sall worden en daer blijven 

staende en tijt van eenre uren mijt een schrift op zijn borst ende op zijn 

Rugge "Dese heeft geblasfemeert de Reyne Joncvrou Maria" ende daer na sal 
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hij mijt een ijser door zijn tonghe gesteken werden. Ende voorts zal op 

sondagh naestcomen Int dorp Angium mijtten selven mijter en schriften en 

mijt eender wassen keersen In sijn handt voor den processien gaen ende 

daernae voor onser lieve vrouwen de selve keerse offeren ende spreken eenen 

ave maria biddende om vergiffenisse en Int openbair wederroepen '‘t gene 

dat hij gesproken heeft en dat hij bij pene van vuijten lande gebannen te 

werden''. 

Hij werd dus door de scherprechter een uur vastgebonden op het schavot voor de 

Kanselarij te Leeuwarden met een mijter (een gele mijter, beschilderd met dui- 

vels) op zijn hoofd en op zijn borst en rug een bord met het opschrift: "Deze 

heeft beledigd de Reyne Joncvrou Maria''. 

Daarna werd met een ijzeren pen zijn tong doorboord. De zondag daarop moest hij 

in Anjum, met dezelfde mijter en borden en met een kaars in zijn hand, voor de 

gebruikelijke processie uitlopen, de kaars aan de Moeder Gods offeren en bidden 

om vergiffenis van zijn zonden. Vervolgens in het openbaar herroepen wat hij 

"gesproken" had. 

Bij het niet opvolgen van dit vonnis zou Wilhelmus Tanckes uit Friesland worden 

verbannen. 

Waarschijnlijk is Friesland hem dierbaar geweest want na enige tijd ontving Het 

Hof een bericht van de Grietman van Oostdongeradeel, dat Wilhelmus aan de hem 

opgelegde verplichtingen had voldaan. 

Arme Wilhelmus! Hij zal het niet meer beleefd hebben dat in 1580 de bakens wer- 

den verzet en zijn overtuiging overwon. Toch is deze Anjumer in protestantse 

ogen één der eerste martelaren voor de "Nije Lere" in noord-oost Friesland ge- 

weest! 
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Hoofdstuk X 69 

DE “HOLDINGABURCHT" 

egenwoordig beheersen de kerk en de molen het dorpsgezicht van Anjum. 

Er is echter een ander bouwwerk geweest wat al van zeer ver over de 
lage landen te zien was, namelijk de Holdingaburcht. Dit slot lag 
ten oosten van het dorp aan de weg naar Oostmahorn, achter de oude 

huisjes aan de tegenwoordige singel. Dus niet op dezelfde plaats waar nu de 
Holdingastate is, bewoond door de fam. G. Haaksma. 

De Holdingaburcht werd gebouwd door Wylke van Holdinga, een lid van het adel- 
lijk geslacht Holdinga, enkele jaren na de grote overstroming van 1516, zeer 
waarschijnlijk in 1527. 

Dat deze familie een belangrijke plaats in Anjum innam, blijkt ook uit de 
grafkelder in de Ned. Herv. Kerk, die zij tot hun beschikking hadden. 
Wanneer iemand van zo'n adellijk geslacht kwam te overlijden, werd vaak een 
rouwbord in de plaatselijke kerk opgehangen ter nagedachtenis van de overle- 
dene. 

Uit verschillende archieven weten we, dat ook in Anjums kerk zulke borden 
hebben gehangen. Waarschijnlijk zijn ze in de Franse tijd weggehaald onder 
het motto: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. 

De bouwer van de Holdingaburcht, Wylke van Holdinga, woonde evenals zijn voor- 
geslacht op Abbewier (nu Jewier) en was gehuwd met Graets Pietersdochter van 
Cammingha. 

Zij was afkomstig van de Camminghaburcht die stond te Ballum op Ameland. De 
mogelijkheid is niet uitgesloten dat deze burcht model heeft gestaan voor het 
Anjumer Holdingaslot. 

Het kasteel, eens de trots van Anjum, was omringd door grachten, brede singels 
en bossen. In 1771 werd een grote hoeveelheid iepen "op de singel binnen de 
poort van Holdingaborg" verkocht. 

Omstreeks 1572 werd het kasteel voor het grootste gedeelte in de as gelegd. 
Vermoedelijk is dit gebeurd door rondstropende benden Spaanse soldaten of door 
de hier nogal plunderende watergeuzen. 
In 1580 herbouwde Wilcke Holdinga (kleinzoon van eerstgenoemde) de burcht in 
de stijl van zijn tijd. Het werd een voornaam slot, waarvan de twee met een 
bol bekroonde torens tot ver in de omtrek waren te zien. 
De volgende afdruk van een oude tekening, gemaakt door een zekere Sj. de Vries 
in 1830, geeft hiervan een goede indruk (pag 71). 

(Nagetekend van een nog oudere tekening). 

  

Jammer genoeg was het bouwwerk niet bestand tegen de slopingswoede van onze 
voorouders. Trouwens - niet alleen Anjum verloor zijn dorpsschoon - veel meer 
dorpen moesten hun adellijke huizen verliezen. Het is de tragiek van de eerste 
helft van de 19e eeuw. 

De kroniekschrijver Eekhof schreef op 17 juni 1833 hierover het volgende: 

“Binnen weinige jaren zagen wij te niet gaan: het sterke Nieuw Botnia te 
Franeker, het schone Hania te Holwerd, het prachtige Liauckema te Sexbierum, 
het oude Holdinga te Anjum, Orxma te Menaldum, Rinia te Blessum en Klein 
Lankum, alle bezweken voor den vernielenden tand des tijds". 
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In 1831 werd het kasteel verkocht en in de volgende jaren afgebroken. Zelfs 

de verkoopakte spreekt nog van een grote voornaamheid: 

"Een oud adelijke burcht Holdingaburcht genaamd staande en gelegen onder 

Anjum bestaande uit een capitale geheel uit het water opgetimmerde en 

welonderhouden adelijke huizinge, geheel met grachten omringd voorzien 

van een koepel en spitse toren en bevattende een aantal woon- en slaap- 

vertrekken, ruime keuken, turf- en provisiezolders, een aantal van ge- 

welfde kelders, zijnde alles voorzien van de vereischte commoditeiten 

een ruime binnenplaats alwaar een bleekveld met put- en regenwaterbak 

bevattende, voorts spatieuse boomgaarden met een menigte van onderschei- 

den fijne vruchten beplant, meerendeels met grachten omringd, groote 

moestuin met broeierij, breede singels, een voorplein met een zware en 

bewoonde Slotpoort voorzien, zijnde de Cingels enzoovoorts behalve met 

een meenigte kreupel hout beplant met ongeveer acht honderd vijftig meest 

alle zware yperen-, esschen-, eiken- en andere stamboomen, zijnde de hui- 

zinge geteekend met nummer één''. 

Woensdag 19 januari 1831 was de verkoop van de roerende goederen, waarbij 

o.a. ook werd verkocht het talrijke boomgewas, het hek en de pilaren met de 

daarop staande leeuwen. 

Zaterdag 29 januari werd de veiling van de oude Holdingaburcht en toebehoren 

gehouden bij T.U. Haaksma, kastelein te Anjum. Dit gebeurde in acht verschil- 

lende percelen: 

Perceel I "de Oud Adelijke burgt'" (zie beschrijving hierboven) werd ver- 

kocht aan de timmerman Adam Feddes Sonnema en de winkelier Sjoerd Feddes 

Sonnema, beide wonende te Anjum voor het bedrag van f 3491,--. 

Perceel II "Het voorplein!" werd eveneens eigendom van Adam Feddes Sonnema 

voor f 550,--. Het voorplein was beplant met lindebomen, een kersenboom- 

gaard, een binnenappelhof en bevatte enige zware beuken-, yperen- en 

eikenstambomen en ander houtgewas incl. een menigte fijne vruchtbomen. 

Perceel III "De slotpoort!" werd gekocht door Jacob Bleeker, timmerman te 

Dokkum voor de somma van f 315,--. 

Perceel IV "Jong appelhof of buitentuin' incl. een boomgaard kwam eigen 

aan Gerrit Jacobs Douma voor f 831,--. Deze hof bevatte een schuurtje voor 

het opbergen van de tuingereedschappen, een duiventil, een aantal zware 

yperen stambomen en was "met een menigte fijne vruchtbomen beplant". 

Perceel V "De moestuin! werd verkocht aan Wieger R. Holwerda voor f 315,-7- 

Achter deze moestuin lag een stuk grond dat diende als mestplaats. Ook 

hier stonden, behalve een aantal yperen-, essen- en andere stambomen en 

verder houtgewas, een broeierij met druiven- en perzikbomen beplant. 

Perceel VI "Breedesingel of lange reed met een daarvoor geplaatst hek" 
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kreeg eveneens Wieger R. Holwerda voor f 320,--. De brede singel, ook ge- 

noemd 'de lange reed" kwam uit bij de rijweg die aan de dorpsvaart lag. 

Deze singel was beplant met een groot aantal zware yperen-, eiken- en 

essen stambomen en verder houtgewas. 

Perceel VII "De korte reed met een daarvoor geplaatst hek" werd gekocht 

door Wigger Emstes Meindertsma, bakker te Anjum voor f 321,--. Deze reed 

kwam uit op de Skanserwei met tussen- en achtersingels. 

Ook was hier een eikenbos, een aantal jonge stambomen en kreupelhout. 

Perceel VIII "De twee buitensingels' kwam in bezit van de Anjumer wagen- 

maker Beert Gijsbert Zijlstra voor f 437,--. Deze singels waren ook weer 

voorzien van een grote hoeveelheid yperen stambomen en ander houtgewas. 

Tenslotte werd de slotplaats (huizinge, schuur en hornleger) nog verkocht 

aan Adam;Feddes Sonnema voor het bedrag van f 648,--. 

De totale opbrengst van deze oude burcht was nog geen f 7000,--. Wel spoedig 

na de verkoop zullen de mokerslagen geklonken hebben. 

Wij, als Anjumers en oud-Anjumers, kunnen ons moeilijk voorstellen hoe het in 

vroeger eeuwen allemaal geweest is. 

Een groot bos met een prachtig kasteel achter de oude huisjes die nu aan de 

Singel staan. Uiteraard stonden die huisjes er toen nog niet. Deze werden pas 

rond 1866 gebouwd. 

Namen, singels en oude grachtgedeelten herinneren nu nog aan de vergane glorie, 

evenals de naam van de boerderij '"Holdingastate''. 

Deze werd gebouwd in 1842, dus een tien jaar na het afbreken van de oude burcht. 

Op dezelfde plaats waar nu Holdingastate ligt, was vroeger de boomgaard, be- 

horende bij het slot. 

De Holdinga's woonden niet meer op het kasteel, toen dit werd afgebroken. In 

het volgende hoofdstuk zullen wij de bewoners nader leren kennen.



Hoofdstuk XI 75 

BEWONERS VAN DE "“HOLDINGABURCHT" 

oals we al weten werd de Holdingaburcht gebouwd in 1527. Toen het slot 

in 1832 werd afgebroken, woonden de Holdinga's hier al lang niet meer. 

Door huwelijk kwamen in 1596 de '"Schwartzenbergen'", in 1674 de "van 

Aylva's' gevolgd door de '"Burmania's'" in 1729. 

We zullen deze bewoners, die destijds een grote rol in Anjum speelden, eens op 

een rijtje zetten en in het kort iets over hen vertellen. 

Volgens de lijst van grietmannen (burgemeesters) was Gabbe van Holdinga de 

vierde bewindsman van "Dongerdeel, beoosten de Paesens" (Dongeradeel, ten 

oosten van het riviertje de Paesens). 

Deze Gabbe was gehuwd met Tjemck Mockema of Tjaerda en woonde op een state op 

Abbewier. Omstreeks 1449 voerde hij het bewind over Oostdongeradeel en behoorde 

tot de partij van de Vetkopers. In 1443 ondertekende hij mede een compromis, 

waarbij alle geschillen tussen de "Schieringen en de Vetkopers!" zouden moeten 

worden bijgelegd. Beide partijen waren "moede van den onderlingen twist en 

tweedragt''. Gabbe van Holdinga overleed in hoge ouderdom, waarschijnlijk om- 

streeks 1489. 

In 1494 treffen we Tjaerd Mockema als grietman aan. Het ambt is dus niet steeds | 

in de familie gebleven. Hoewel? ...... Hij was getrouwd met een Doeth van Hol- 

dinga en zij kan best eens een dochter of kleindochter van Gabbe geweest zijn. 

Ook de naam Tjaerd Mockema lijkt verbazend veel op die van Tjemck Mockema of 

Tjaerda. Dus toch een familierelatie? ...... Het kan haast niet missen. 

Rond 1510 komt Wylke van Holdinga voor. Wylke was een zoon van Botte van Hol- 

dinga en Luypck van Bolta. Hij was gehuwd met Greats Pietersdochter van Cam- 

mingha, afkomstig van de Camminghaburcht die eens te Ballum op Ameland stond. 

De heuvel, waarop het slot gebouwd was, is nog aanwezig. 

Zonder twijfel is deze Wylke van Holdinga de bouwer (misschien verbouwer) ge- 

weest van de Anjumer Holdingaburcht. Het verhaal gaat dat Greats zo verknocht 

was aan de Camminghaburcht en zo moeilijk op Abbewier kon wennen, dat manlief 

voor haar het Holdingaslot heeft laten bouwen en wel naar het model van de 

Amelander Camminghaburcht. Voor hoever we dit verhaaltje serieus moeten nemen 

zullen we maar in het midden laten, maar het blijft een feit dat beide burch- 

ten bijzonder veel op elkaar leken. 

Omstreeks deze periode treffen we ook een Peter en een Jenne van Holdinga aan. 

Hoe deze familierelatie is geweest, is moeilijk na te gaan. Waarschijnlijk 

waren het broers of neven van Wylke. 

In 1550 werd het slot bewoond door Botte (van) Holdinga, een zoon van Wylke 

en geboren omstreeks 1500. Hij huwde in 1535 met Hack Feijesdochter van Eysinga 

uit Rinsumageest. Uit dit huwelijk werden twee zoons geboren: Wilcke en Feije. 

Botte Holdinga genoot "eene geleerde opvoeding" en bestudeerde Griekse en 

Latijnse schrijvers. Ook maakte hij eer wetenschappelijke buitenlandse reis en 

kwam in aanraking met de beroemde geografist Conrad Peutinger, wiens kaart hij 

in Turijn zag. 

Vanwege de "troebele tijden! (komst van de Spaanse hertog Alva, geloofsver- 

volging) week hij met zijn gezin uit naar het veiliger gelegen Emden, om daar 

z.g. "ongestoord zijn studiën te kunnen voortzetten". In 1564 was hij namelijk 

begonnen met het schrijven van zijn boek "De Origine, antiquitate et situ 
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Phrisiae'. Jammer genoeg werd dit boekwerk niet voltooid en is derhalve on- 

gedrukt gebleven. Het handschrift bevindt zich thans in het "Fries Museum!" te 

Leeuwarden. 

Behalve dit werk vermeldt Suffridus Petrus ook nog van hem een naamlijst van 

Friese woorden, welke met de Griekse taal overeenkomen. 

Botte Holdinga heeft Anjum niet teruggezien, want in 1577 overleed hij in Em- 

den. Na zijn dood keerde Hack van Eysinga, met haar zoon Wilcke, terug naar 

de Eysingastate te Rinsumageest, waar zij in 1582 stierf, 

Misschien zult u zich afvragen: Waarom naar Rinsumageest en niet naar Arjum? 

Dit had de volgende reden. 

Rond 1572 werd de Holdingaburcht "tot op het water afgebrand". 

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk werd verteld, gebeurde dit waarschijnlijk 

door plunderende watergeuzen. 

In 1580 was het Anjumer slot weer herbouwd, want toen woonde Wilcke Holdinga 

er. Hij studeerde in Leuven, werd raadsheer van Het Hof van Friesland en deel- 

genoot van het Verbond der Edelen. Vooral de natuurkunde had zijn warme belang- 

stelling en verschillende werken in dat vak zijn door hem nagelaten. 

Driemaal is Wilcke gehuwd geweest. Eerst met Tet Sjaardama van Rinsumageest, 

naderhand met Haring Roorda. Zij overleed in 1574 te Bremen. Uit dit tweede 

huwelijk ontsproten verscheidene kinderen o.a. Feio, een "jongeling van groote 

verwachting". Helaas is hij jong overleden. Zijn derde vrouw was Helena Bunau, 

weduwe van Idzert Douma. 

Bij testament van 25 oktober 1594 werd zijn dochter Doed erfgename van de 

burcht, uitgezonderd "enige legaten'. Doed Holdinga, die eerst gehuwd was met 

Keimpe van Harinxma à Donia, trouwde op 30 januari 1596 met Georg Wolfgang 

thoe Schwartzenberg uit Beetgum. Zijn vader, Johan Onuphrius, was afkomstig 

uit het Frankenland en het is misschien wel interessant te weten, hoe die hier 

in Friesland verzeild raakte. Een familiesage vertelt ons hierover het volgende: 

Johan Onuphrius thoe Schwartzenberg was keizer Karel V gevolgd in de Italiaanse 

oorlog tegen Frans Ï en tot overste over 1000 paarden bevorderd. Tijdens deze 

oorlog ontmoette hij zijn latere gade Maria von Grumbach, met wie hij wilde 

trouwen. Kennelijk was de familie op het huwelijk tegen, tenzij hij beloofde 

zich blijvend in Friesland te zullen vestigen en zijn nakomelingen te ver- 

plichten daar gevestigd te blijven. 

Johan Onuphrius had hier blijkbaar niets op tegen, want in 1545 huwde hij met 

zijn geliefde Maria. 

Uit hun echtelijke staat werden drie kinderen geboren, waarvan de zopas ge- 

noemde Georg Wolfgang als jongste in 1549 het levenslicht aanschouwde. Na 

eerst gehuwd te zijn geweest met Sjouck van Meckema, huwde hij op bovenge- 

noemde datum met Doed van Holdinga. 

  

Inmiddels zijn we dan weer in Anjum gearriveerd. Van deze nieuwe bewoner van 

de Holdingaburcht is bekend dat hij een groot deel van zijn tijd in Leeuwarden 

verbleef, waar hij in het bezit was van een steenfabriek of '"tichelwerk' zoals 

men dat toen noemde. 

Op 11 maart 1618 reisde een Anjumer kerkvoogd naar Leeuwarden om een rekening 
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Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg. Doedt van Holdinga. 
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van 5000 stenen te vereffenen, die hij voldeed aan "juffrou Doed van Holdinge'. 

De baron zelf zal wel afwezig zijn geweest. 

In 1630 woonde het echtpaar in Beetgum. We kunnen dít opmaken uit een akte, 

betreffende de schenking van een Avondmaalsbeker. Bij de bespreking van de 

Ned. Herv. Kerk komen we hier nader op terug. 

Hun enige zoon, Johannes Onuphrius, werd geboren op 1 januari 1600. In decem- 

ber 1627 werd hij aangesteld tot grietman over Oostdongeradeel en bewoner van 

de Holdingaburcht. Vanaf dat tijdstip tot aan zijn dood op 2 februari 1653 was 

hij onafgebroken lid van de Staten van Friesland. Hij genoot een "ridderlijke 

en riddermatige" opvoeding en bezocht hogescholen in Duitsland en Frankrijk. 

Johannes Onuphrius thoe Schwartzenberg moet een bekwaam persoon geweest zijn 

"wien een menigte van ambten en bezendingen werd aangeboden". Hij ging hier 

echter niet op in omdat hij de rust van Anjum en de burcht beminde en tevreden 

was met het besturen van zijn grietenij. 

Vaak had hij visioenen van duivels, welke in de gedaanten van katers, krabben 

en vleermuizen zijn nachtrust verstoorden. Ook waren het vaak zingende vrouwen, 

die begeerden in zijn armen te rusten. Waarschijnlijk speelde de alcohol hier 

een grote rol, temeer omdat hij, vanwege dronkenschap, eens van het Avondmaal 

geweerd is. 

Deze dromen, die hìj overdag aan het papier toevertrouwde, zijn bewaard gebleven 

en bevinden zich thans in de Prov. Bibliotheek te Leeuwarden. In het volgende 

hoofdstuk zullen we er ééntje van vertellen. 

In 1636 huwde hij met Anna von Böselager, afkomstig uit Oostfriesland, die op 

44-jarige leeftijd, 25 april 1656, kwam te overlijden. 

Ook uit dit huwelijk werd weer één zoon geboren: Georg Wilko. Deze volgde zijn 

vader, na diens dood in 1653, op als grietman van Oostdongeradeel. Hij was toen 

nog maar 16 jaar oud. 

Negen jaar later huwde hij met zijn nicht Helena Maria van Schwartzenberg en 

Hohenlansberg en uit dit huwelijk ontsproten vier kinderen: Jannetta Isabella, 

Ânna Dodonea, Georgia en (alweer een) Wilco. 

Veel heeft Georg Wilko, baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, heer van 

Vischhuizen en Wiarden, gedaan voor de waterstaat van Oostdongeradeel. Zo kreeg 

hij, met Philips Aebinga van Humalda, in 1671 opdracht van Gedeputeerde Staten 

om een nieuwe sluis te bouwen op Ezumazijl. Zijn zoontje Wilco, 7 jaar oud en 

Frans van Humalda, 11 jaar oud, legden er de eerste steen. Ook was hij in 1672 

politiek-commissaris op de Synode te Bolsward. 

Georg Wilko overleed op 15 november 1674 en de burcht kreeg Hobbe Esaiäs van 

Aylva als nieuwe bewoner. Hij was getrouwd met de eerder genoemde dochter van 

Georg Wilko: Anna Dodonea. 

Zoontje Wilco, die we zopas noemden, trad reeds op jeugdige leeftijd in mili- 

taire dienst en bracht het tot Luitenant-Kolonel. Met zijn beide andere zusters 

man van Barradeel. In 1695 was hij lid van Gedeputeerde Staten en had verder 

zitting in veel hoge colleges. 

Wilco bewoonde de Eysingastate te Rinsumageest, die hij ook aanmerkelijk heeft 

verbeterd. In 1686 huwde hij met Fed Sophia van Goslinga en het echtpaar kreeg 
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vier kinderen. Op 40-jarige leeftijd, om precies te zijn op 4 februari 1704, 

stierf Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. 

Na dit uitstapje gaan we weer terug naar de Anjumer burcht. 

Na de dood van Hobbe Esaiäs van Aylva op 7 mei 1692 hertrouwde Anna Dodonea 

in 1694 met Edzard van Burmania uit Ferwerd, wiens eerste vrouw, Teth Catharina 

Roorda van Eysinga, op 4 januari 1690 was overleden. Uit dit eerste huwelijk 

van Edzard werden zes kinderen geboren. ' 

Uit zijn tweede huwelijk met Anna Dodonea, barones thoe Schwartzenberg en Hohen- 

lansberg, ontsproten vijf kinderen, waaronder Jarich George en Gemma Onuphrius 

die we straks weer zullen tegenkomen. 

Edzard van Burmania overleed in 1708 als grietman van Ferwerderadeel, terwijl 

Anna Dodonea op 24 augustus 1714 kwam te overlijden, oud 46 jaar. In de Ned. 

Herv. Kerk werd een wapenbord voor haar opgehangen. 

In 1698 was het Holdingaslot in eigendom gekomen van Helena en Hylek van Aylva, 

kinderen uit het eerste huwelijk van zopas genoemde. 

Jarich George van Burmania (zoon van Edzard en Anna, dus een halfbroer van 

Helena en Hylck) bewoonde in 1729 de burcht en ook hij was alweer grietman. 

In 1747 werd hij in dezelfde functie benoemd te Franekeradeel, maar bleef in 

Anjum wonen waar hij op 17 december 1757 overleed. 

Zijn vrouw was Helena Maria van Goslinga, dochter van de beroemde Sicco van 

Goslinga, grietman van Franekeradeel. 

Wanneer we de eikenhouten tekstborden in de Ned. Herv. Kerk van Anjum mochten 

omdraaien, dan konden we hierop lezen: 

  
"Gegeven door Jarig Georg van Burmania en Heleena Maria van Goslinga. 

Anno 1745". 

De volgende bewoner was Generaal Gemma Onuphrius van Burmania (een broer van 

Jarich), geboren in 1696 op de Juwemastate te Ferwerd. 

Zijn titel wijst er al op dat hij in militaire dienst is geweest. In 1738 werd 

hij Kolonel der Infanterie, later bevorderd tot Generaal. Van Gemma van Burma- 

nia is bekend dat hij zeer bedreven was in de wiskunde. Vaak zondigde hij tegen 

de "hofetiquette", dit waarschijnlijk wegens zijn afgetrokkenheid. 

De Generaal overleed op 12 augustus 1759. Van hem kunnen we geen vrouw ten 

tonele voeren, daar hij niet gehuwd is geweest. 

Na zijn overlijden kwam de Holdingaburcht in bezit van zijn neef: Hobbe van 

Burmania, een zoon van Ulbo Aylva van Burmania en Anna Maria Baerdt van Sminia. 

Hobbe was zijn vader in 1721 opgevolgd als grietman van Leeuwarderadeel. In de 

winter van 1765 zakte hij door het ijs en verdronk. 

Zijn zoon, Julius Hobbe Unia van Burmania, geboren op 6 september 1739, werd 

op 2 september 1762 tot grietman over Oostdongeradeel aangesteld en bleef die 

post bekleden tot 1795 (Franse tijd). 

Julius Hobbe was een groot liefhebber van vogels en daarom werd hij in de wan- 

deling wel '"Peutje' genoemd. 

Ulbo van Burmania, zoon van bovengenoemde, was grietman van Leeuwarderadeel 

maar ook hij kreeg, met al zijn ambtgenoten, in 1795 ontslag wegens hun aan- 

hankelijkheid aan Oranje. 
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Wapen van de Holdinga's 

  

Na zijn afzetting kwam hij bij zijn vader op de Holdingaburcht wonen. 

In zijn jeugd was Ulbo page (= edelknaap) van Prins Willem IV, studeerde later 

rechten in Groningen en zat nadien in vele belangrijke commissies. 

Op 26 januari 1766 huwde hij met Maria Libora van Haersma. Uit dit huwelijk 

werd in 1770 een levenloos kind geboren en in 1771 een zoon, die de naam Hobbe 

kreeg. Het jongetje overleed echter op 4-jarige leeftijd, terwijl zijn vrouw 

op 12 oktober 1783 kwam te overlijden. 

Ulbo van Burmania (sinds 1795 woonde hij ambteloos op de Holdingaburcht) was 

een kenner van de Friese geschiedenis en oudheidkunde. Aan de hoogleraar Te 

Water leverde hij belangrijke gegevens voor diens werk "Historie van het Ver- 

bond en Smeekschrift der Edelen", vooral betreffende Friese geslachten. 

Julius Hobbe Unia van Burmania, de laatste grietman van Oostdongeradeel over- 

leed in 1798. 
De laatste bewoner van de Holdingaburcht, Jhr. Mr. Ulbo van Burmania, stierf 

op 18 augustus 1818. 
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In 1831 werd de Anjumer burcht voor afbraak verkocht. De erfgenaam was wijlen 
Aarent Johannes van Sminia uit Sneek en het waren zijn erven: Jhr. Hobbe 
Baerdt van Sminia, grietman van Tietjerksteradeel, Vrouwe Louiza Albertina 
Glinstra van Sminia, echtgenote van Jhr. Arent Johannes van Sminia van Oudkerk 
en Vrouwe Maria van Sminia, echtgenote van Mr. Marcus van Heloma te Heerenveen, 
die opdracht tot verkoping gaven aan Mr. Frederik Witteveen, notaris te Metsla- 
wier. 

In 1832 werd het oude slot afgebroken. 

Twee straten in Anjum werden genoemd naar deze besproken geslachten: de Hol- 
dingastraat en de Burmaniastraat. Het zou m.i. juist zijn om in de toekomst FA 
een nieuwe straat (en die komt er vast en zeker) te noemen naar de Schwartzen=) 
bergen. Het is juist dit geslacht, dat zoveel voor Anjum en zijn omgeving heeft 
betekend.  



Hoofdstuk XII 83 

GRIETMAN SCHWARTZENBERG VAN DE HOLDINGABURCHT HAD EEN NACHTMERRIE 

EN ZAG DE SATAN 

oals in het vorige hoofdstuk al werd gezegd, had grietman Johannes 

Onuphrius, baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg soms de wildste 

dromen. Hij beleefde deze nachtmerries zo intensief en was er zo door 

geschokt, dat hij zijn nachtelijke ervaringen op schrift stelde. 

Gelukkig zijn deze bewaard gebleven in de Prov. Bibliotheek te Leeuwarden. 

Johannes Onuphrius was gehuwd met Anna von Böselager, in goed Nederlands dus: 

Anna "van Bozeleger'. De bijgelovige gemeenschap zal haar naam wel in verband 

gebracht hebben met hetgeen zich op 4, 5 en 6 nov. 1633 op de Holdingaburcht 

afspeelde. En dat was het volgende: 

  

Op een nacht hoorde de baron het lawaai van een menigte mensen tussen de brug 

en de poort van zijn huis. Ook werd er gezongen en duidelijk hoorde hij een 

lied: "Slapen gaan is welgedaan, laat ons samen slapen gaan''. 

Toen er nog meer lawaai kwam riep de baron zijn huisknecht en tot zijn grote 

verbazing bleek de knecht niet te komen. Wel kwam de dienstmeid aangelopen, 

doch die had niets van het lawaai gehoord. De baron was hevig verontwaardigd 

en mompelde: "Wat duivel is dit, dit is iets wonderlijks!". 

En toen kwam ineens een snerpend antwoord: "Een duivel sulstu zien!". 

De baron zag iemand naderen: een '"donkerachtig lichaam, hebbende de lengte van 

twee voeten en de dikte gelijk een stuk klaphout"., De gedaante kwam recht op 

de grietman zijn gezicht af ...... . 

De baron vluchtte naar bed en kroop onder de dekens. Nu hoorde hij weer het 

lawaai en aan zijn voeteneinde bewoog iets. Het kroop hogerop en de baron 

voelde een liefkozing op zijn wang. Het leken wel twee vuisten, maar daarop 

zat haar als van een konijn. Het geluid leek wel iets op dat van een kater. 

De baron riep weer hard om zijn knecht, sprong het bed uit en holde naar de 

keuken. Maar ...... bijna viel hij want voor zijn voeten liep een spin, wel 

een el hoog. Het beest werd steeds groter en groeide tot een hoogte van een 

jongen van zo'n twaalf jaar. Er kwamen nog meer spinnen, die de baron om- 

ringden en hem wilden aanvallen. Nu begon de grietman te bidden, waarop de 

spinnen het op een lopen zetten. 

Totaal van zijn stuk ging hij bij de haard zitten, maar daar kwam weer een 

spin aan die zich aankondigde als de satan in hoogst eigen persoon. Weer begon 

de grietman te bidden en weer vertrok de hellevorst. 

Het duurde echter niet lang. Een kwartier later kwam een vleermuis binnen 

fladderen: de boze in een nieuwe gedaante. Tegelijkertijd vloog een grijze 

vogel de kamer in. Op de vloer kwam een pad aanwandelen en daarachter een 

kreeft. Allemaal samen hadden ze het op de baron voorzien. Hij ging echter 

heldhaftig staan en vervloekte toen in de naam van Jezus Christus de satan. 

Direkt daarna werd de duivel een ruige worm, die in het vuur van de haard 

begon te branden en een afschuwelijke stank verspreidde. 

Even later kropen er echter heel wat jonge wormen over de vloer en die ver- 

dwenen onder de stoel van de baron. Hij begon om hulp te roepen, doch kreeg 

als antwoord een slag van een vuist in zijn nek, zodat hij van zijn stoel 

viel en wel een kwartier buiten bewustzijn bleef. 

ke 
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Toen hij bijkwam liet hij Ds. Cornelius Hieronimi uit Morra (van 1617 tot 

1651 predikant aldaar) bij zich komen. 

De zieleherder sprak die morgen met de grietman en deze voelde zich weer een 

stuk beter worden ...... . 

Toch werd de arme baron Schwartzenberg niet met rust gelaten. 's Avonds kwam 

de satan terug met een paar jonge konijnen bij zich. Ze hadden nogal plezier, 

want de konijnen sprongen op en van het bed. De duivel zelf bleek de gedaante 

van een eekhoorn te hebben. Het gezelschap scheen in een allerbeste stemming 

te zijn, want er werd luid gezongen. Aj 

Weer begon de baron te bidden en ...... de pretmakers kozen het hazepad en 

verdwenen, om niet meer terug te komen. 

Tot zover één van de nachtmerries van deze bewoner van de Anjumer Holdinga- 

burcht. 

"Alle deeze dingen heeft de bestreedene Baron met Zijn eigen hand in 't Latijn 

geschreven 1633 in November tot Angium. 

J.O. Baron tzu Schwartzenberg. Dit wonderlijk weedervaren van voors. 

Heer is in 't Neederduits vertaald door de Candidaat Jac. Revius te Dokkum, 

naderhand Predikant te Angjum''. 

    

 



Hoofdstuk XIII 85 

OPSTAND IN OOSTDONGERADEEL EN BELEGERING VAN DE HOLDINGABURCHT 

it de vaderlandse geschiedenis kennen we allemaal het rampjaar 1672. 

Nederland werd door vier vijanden - Frankrijk, Engeland, Munster en 

Keulen = aangevallen. De regering was radeloos, het volk redeloos en 

het land reddeloos, want het toenmalige bewind van de Zeven Provin- 

ciën en vooral van Holland was niet voorbereid op een oorlog. Een woede ee 

  

zich meester van het volk en in Den Haag werden Johan en Cornelis de Wit doo 

het gepeupel omgebracht. Willem III werd tot stadhouder uitgeroepen. 

Nergens in de geschiedenisboekjes leest men dat ook Friesland radeloos, rede- 

loos en reddeloos was. Dat ook hier het volk naar de macht greep en de nog 

maar 15-jarige Hendrik Casemir tot stadhouder werd uitgeroepen. 

Toch waren het ook voor Friesland bange dagen, zowel voor het volk als voor 

de overheid. Het verraadgerucht kreeg de overhand. Zelfs heeft Friesland een 

“dolle vrijdag!" gekend wat we kunnen lezen in de Criminele Sententies van het 

Hof van Friesland d.d. 15 maart 1673. 

Zoals in 1797 Jan Binnes en Salomon Levie kans zagen het volk van Kollumerland 

en Dantumadeel in beweging te krijgen en het historische 'Kollumer oproer!" te- 

weeg brachten, zo waren het in de Dongeradelen op vrijdag 24 juni 1672 Bartel 

Gerrits en Jelle Geerts van Lioessens, die, toen de nood het hoogst was, zelf 

tot handelen overgingen. 

Het gerucht dat de Friese troepen terugtrokken op Leeuwarden, dat de legers 

„van Munster een groot deel van Friesland hadden bezet (hetgeen niet juist was) 

deed de mensen elk vertrouwen in de overheid verliezen. De regering kreeg de 

schuld haar plicht te hebben verzaakt. De grietmannen moesten het ontgelden, 

daar zij een luxueus leven leidden op de burchten en de stinsen, maar ver- 

zaakten het land te verdedigen. Menige burger vroeg zich af waar het belasting- 

geld was gebleven en algemeen was het geloof aan “verraad''; 

Bartel en Jelle spraken de bewoners van Lioessens toe en kregen vrijwel overal 

bijval. Met "roeren, vorcken en piecken' gewapend verliet men het dorp, om via 

een omweg naar Anjum te gaan. 

Daar waren juist drie wagens met munitie uit Oostmahorn aangekomen, die naar 

buiten Dokkum moesten om bij te dragen tot de verdediging van deze stad. 

Bartel en Jelle's mannen maakten zich echter meester van deze munitie en ver- 

deelden ze onder de "soldaten", Bartel schreeuwde tot de samengestroomde me- 

nigte: "Sa mannen, het gewelt is comen, het recht is uijt, nu sijn wij de heren, 

wij sullen de duyvels bruijen''. 

Onder groot gejoel en lawaai ging de nu beter bewapende menigte op weg naar de 

Holdingaburcht, sedert lange tijd de residentie van de Oostdongeradeelster 

grietmannen. In deze tijd woonde hier Georg Wilko baron thoe Schwartzenberg. 

De poort van de Holdingaburcht was gesloten, maar deze werd door "de mannen 

van gewelt'" geforceerd. De grietman werd naar buiten geroepen, maar kwam niet. 

Bartel begon tegen de grietman te schreeuwen, dat "hij hem een cogel door de 

cop wilde schieten! en dat dit zijn order was als 'capitein van gewelt''. 

Een andere "soldaat!" schreeuwde dat, als hij de grietman te pakken kreeg, hij 

hem "een vorcke door de huydt te willen bruijen'. Toen de grietman niet kwam, 

begon men op de ramen van het huis te schieten, maar Georg Wilko thoe Schwart- 
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zenberg kwam niet te voorschijn. Ziende dat de grietman niet van plan was zich 
over te geven, trokken de opstandelingen weg en nu was de woning van de belas- 
tingontvanger Berkcmans aan de beurt. Maar die was er zelf reeds vandoor. Zij 
gelastten toen Evert Scheltes Brouwer de woning open te maken, waarna de kasten, 
waarin de belastinggelden waren opgeborgen, werden geplunderd. 
De dolle menigte eiste teruggaaf van de belastinggelden. Ook nu weer betoogde 
Bartel dat het uit was met de regering van de grietmannen en "het gewelt" de 
baas was. 

Hoelang "het gewelt' in Anjum geregeerd heeft, vermeldt de sententie niet, maar 
het schijnt dat de volksregering van Bartel en Jelle niet lang geduurd heeft. 
Op 15 maart 1673 stonden beide heren terecht. De rechter vond het noodzakelijk 
dat de mannen streng gegeseld en voor zeven jaar buiten Friesland verbannen 
werden. Het was een tamelijk lichte straf en het Hof zal zeer zeker rekening 
gehouden hebben met de omstandigheden dat Bartel en Jelle zich uiteindelijk 
verraden voelden door de overheid en uit Vaderlandsliefde handelden. 
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Gezicht vanuit de kerk op de Michaëlskapel (fantasietekening). 

 



Hoofdstuk XIV 89 

DE SINT MICHAELSKERK 

e Ned. Herv. Kerk van Anjum werd in de middeleeuwen genoemd naar de 

Aartsengel Michaël. Deze St. Michaël nam, in het geloofsleven van 

die tijd, een belangrijke plaats in bij de Wederopstanding en het 

Laatste Oordeel. 

Het oudste gedeelte van de kerk stamt uit de elfde eeuw en bestaat uit tuf- 

steen, een zachte poreuze steen uit het Eifelgebergte in Duitsland. 

Dit oudste gedeelte, het onderste stuk van de toren en een deel van de noorde- 

lijke gevel, is practisch zonder voegen opgebouwd wat zeker zeer uniek genoemd 

mag worden. Waarschijnlijk lag de vloer van dit romaanse kerkje lager dan het 

huidige vloerpeil. Ook is bekend dat het bouwwerk (waarvan één raam bewaard is 

gebleven) veel kleiner was dan de tegenwoordige kerk, zowel in de lengte als 

ook in de breedte. 

De Anjumer kerk was voor deze streken een zeldzaamheid. De toren was namelijk 

in de kerk opgenomen. Met andere woorden: kerk en toren vormden vroeger één 

grote ruimte, wat ook blijkt uit restanten van muurschilderingen, die bij de 

laatste restâuratie tegen de torenmuur werden gevonden. 

Men kwam het kerkgebouw binnen door een ingang in de westgevel van de toren en 

liep dan onder de Michaëlskapel door om in de kerkruimte te komen. Vanuit deze 

kerkruimte liep een stenen trap (nog aanwezig) naar drie ruimten, z.g. toren- 

kapellen, in de 'westbouw!'. Deze drie kapellen zijn nog tot op heden aanwezig. 

Op de begane grond vertoont de toren drie rondbogige, gesloten doorgangen, één 

naar het schip en twee naar de beide zijden. Oorspronkelijk zijn deze ruimten 

geopend geweest, wat eveneens geldt voor de ruimten op de verdieping. Dezen 

vormden eens een driedelige galerij, waarbij het een vraag blijft, of het ge- 

deelte op de begane grond ooit een functie bij de eredienst heeft gehad. 

Wel weten we dat in de middenruimte van de galerij, voor de Hervorming in 1580, 

een altaar stond, het z.g. St. Michaëlsaltaar. Als regel werd van Witte Donder- 

dag tot Paaszondag het hoofdaltaar in de kerk niet gebruikt. In deze periode 

werden de kerkdiensten verplaatst naar deze kapel. 

In 1708 is in één van deze gewelfde ruimten op de begane grond een gevangenis 

gemaakt, het ons welbekende "Hounegât'. Landlopers, dronkaards en vechters- 

bazen werden hierin opgesloten en vooral in de Franse tijd schijnt men hier 

veelvuldig gebruik van gemaakt te hebben. 

Deze primitieve cel is nog in zijn geheel aanwezig met de oorspronkelijke, met 

ijzer beslagen zware deur, waarin een getralied klein venstertje. 

In het Procuratieboek van Oostdongeradeel (1697-1759) vonden we over de bouw 

van deze cel het volgende: 

  

"De Heer Pierines Lyclama à Nijeholt, secretaris van de grietenije Oost- 

dongeradeel heeft als ontvanger van de Feitemazathe op 12 augustus 1708 

aan Dirx Tierds, timmerman te Anjum voor het maken van het honnegat be- 

taald 14 Car. glds en 6 stuivers. Aan Here Clases, smidt te Anjum voor 

geleverd ijzerwerk 11 Car. glds en 16 stuivers". 

We gaan de klok weer even een paar eeuwen terugdraaien en bevinden ons dan in 

de 13e eeuw. In deze periode schijnt uitbreiding van de kerk noodzakelijk te 
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zijn geweest. Het kerkgebouw werd verhoogd en het schip werd verlengd. Hier- 

bij maakte men gebruik van grote bakstenen, Z.&. "kloostermoppen", die in die 

tijd de tufsteen geheel verdrongen. 

Bij de grote overstroming in het jaar 1516 is de gehele kerk ingestort. Ook 

zijn bij deze ramp veel adellijke huizen verdwenen, terwijl van het dorp zelf 

bijna geen huis bleef staan. 

Gelukkig werd de kerk spoedig herbouwd en nu veel groter dan het oude gebouw. 

Het koor van de kerk kreeg zijn huidige vorm en het schip werd verbreed. Uit 

deze periode stamt de nieuwere zuidmuur die naar buiten werd verplaatst. Het 

gevolg hiervan is dat de grotendeels romaanse toren niet meer in het midden 

van de westgevel staat. Bij de oude romaanse kerk zal de tufstenen toren in 

de juiste verhouding zijn gebouwd. Door de uitbreidingen raakten deze ver- 

houdingen uiteraard zoek en het was dan ook een logische zaak om een nieuw 

gedeelte op de oude toren te metselen. Het resultaat hiervan is dat de toren 

erg slank is ten opzichte van de vrij grote kerk. 

Bij de Allerheiligenvloed in het jaar 1570 werd een gedeelte van de terp 

weggeslagen. De kerk, die vroeger in het midden van Anjum stond, kwam aan de 

rand van het dorp te staan, zoals we tot op vandaag nog kunnen zien. Een his- 

torieschrijver meldt: "bijna was Anjum geheel ten onder gegaan en van de land- 

kaart verdwenen! 

Om het overgebleven gedeelte van de terp te beschermen, bracht men in 1615 

een zware ringmuur aan. Dit werk werd uitgevoerd door de Anjumer metselaar 

Jacob Claesz. voor 'de somma van 26 g.g. en 9 st. van drije ende vijftich 

daegen en een schofte arbeijt aen de kercke ringmuir met sijn knechge". 

Herhaaldelijk is aan deze ringmuur rond het kerkhof gewerkt. In de periode 

van 1612 tot 1637 werden maar liefst 86000 stenen voor de muur en de kerk 

gebruikt, deels van het tichelwerk van baron Schwartzenberg, de heer van 

Holdingaburcht en deels van weduwe Pieter Jans Veldriel uit Dokkum. 

Op 18 juni 1615 sloten de kerkvoogden een onderhoudskontrakt met de leidekker 

Arian Cornelis te Franeker, die verklaarde: 

  

"dat ick die kercke ende toorn samt die pilaren leideck, die nu guet ende 

met leijen gedeckt sijn, jaarlijks sal repareeren ende leidicht holden". 

Waarschijnlijk is Arian Cornelis voor 1632 overleden, want in dat jaar werd 

door de kerkvoogden ruim f 250,-- uitgegeven aan Philippus Douwes, leidekker 

te Bolsward "van 't nieu werck aan de kercke gemaeckt". 

Ook werd de kerk in deze periode voorzien van een nieuwe vloer, bestaande uit 

2000 groene en gele estrikken. Met de aanschaf van een slot op de kerkdeur 

kwam in 1637 een voorlopig einde aan de diverse restauraties. Dit deurslot 

werd geleverd door Tierck Willems, meestersmid te Paesens, voor de somma van 

f 1l,--. 

Waarschijnlijk door een storm was er in 1662 weer een dakreparatie nodig. 

Deze reparatie werd uitgevoerd door leidekker Jan Prul voor het bedrag van 

70 guldens en Ìl stuivers. 

Op 28 oktober van het jaar 1681 sloeg het noodlot opnieuw toe. Tijdens een 
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Het laat-gotische sacramentshuisje in het koor van 

N.H. Kerk. (vóór de restauratie in 1976) 
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De enige, nog aanwezige lamp uit 1867. 
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wervelstorm, vermoedelijk een windhoos die hoofdzakelijk Anjum trof, stortte 

de kerk opnieuw in. Ook in het dorp werden weer veel huizen beschadigd, ja 

zelfs met de grond gelijk gemaakt. Voor de Anjumer bevolking zijn dit onge- 

twijfeld moeilijke tijden geweest en het heeft dan ook enkele jaren geduurd 

voor men over de schrik heen was. 

In 1685 werd met de herbouw begonnen. 

In de rekeningen van dat jaar lezen we o.a.: 

We. dat men Pijter Martens moet toerekenen voor betaalinge van sijn 

competente die hij moet hebben van 't kercke besteck ende opbouwinge van 

dien''. 

Helaas weten wij niet veel van deze 'opbouwinge', want over de periode 1685 

tot 1721 ontbreken de bladzijden uit het rekenboek. 

Tijdens de Kerstvloed van het jaar 1717 werd de kerk opnieuw getroffen. Uit 

de rekeningen van de jaren na 1721 kunnen we opmaken dat na deze ramp de leien 

op het dak werden vervangen door gladde blauwe dakpannen. 

Rond 1740 begon men last te krijgen van dreigende verzakkingen aan de noord- 

zijde van het kerkgebouw. Door het plaatsen van negen nieuwe steunberen werd 

getracht het euvel tegen te gaan. Achttien jaar later moest men nogmaals met 

de steunberen aan het werk, maar het bleef sukkelen met deze pilaren zoals 

men die toen noemde. Recente onderzoekingen hebben uitgewezen dat deze ver- 

zakkingen vermoedelijk te wijten zijn aan een wel die zich ter plaatse in de 

grond bevindt, waardoor de voet van de muur en beren in het water staan. 

Het is bekend dat in dit noordgedeelte van het oude kerkhof de grondwaterstand 

erg hoog is. 

Van de jaren 1765 tot 1850 weten wij vrijwel niets over het wel en wee van het 

kerkgebouw, daar van deze periode het rekenboek ontbreekt. 

Een grote post voor geleverd timmerwerk komt voor in 1876, namelijk f 1235,68. 

Waarschijnlijk werd het pangestroken dak vervangen door de huidige kap, want 

in het voorafgaande jaar vinden we ook enkele posten voor houtleveranties. 

Ook bestaat de mogelijkheid dat in deze periode de houten schotten achter in 

de kerk zijn geplaatst. Het zijn merkwaardige panelen, die kennelijk uit een 

groot en deftig huis afkomstig zijn. Moeten we hierbij denken aan de in 1832 

afgebroken Holdingaburcht? 

Inmiddels zijn we bij het interieur aangekomen. De eerste gegevens hiervan 

zijn uit het jaar 1616. Albert Doeckes verdiende drie goudguldens voor: "zes 

daegen arbijtsloon van eenighe nije bancken''. 

Tot voor de grote verbouwing van 1910 bevond de preekstoel zich tegen de 

zuidermuur. In het blinde gedeelte van deze muur, ongeveer in het midden, zal 

vroeger een deur geweest zijn. Hierachter was namelijk een consistoriekamer 

uitgebouwd. We kunnen dit op maken uit een rekening uit 1626. De toenmalige 

Anjumer predikant Ds. Hilarius Sibrandi kocht een graf in de kerk en in het 

kontraktje wat hiervan is opgemaakt staat vermeld, dat men hem: 
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“heeft gegunt seecker legersteede ofte begraefplaetse in onse kercke ten 

voeten ende van wijlen Epo Barels begraefplaets van 't suiden begonnen 

van het consistorijkamercke tot die noorderbancken toe'!. 

Bij de huidige restauratie is van deze consistorie helaas niets teruggevonden. 

Omstreeks deze periode had men in de kerkruimte nog geen zitplaatsen, met uit- 

zondering van enkele herenbanken. Staande werden de kerkdiensten meegemaakt. 

Bij de herbouw van de kerk in 1516 werden aan de noord- en zuidzijde nieuwe 

ingangen gemaakt. Hierdoor was de ingang door de toren niet meer nodig en zo 

werden deze doorgangen gedeeltelijk dichtgemetseld. 

Waarschijnlijk bleef de Michaëlskapel nog wel in ere.   
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Tekening van het interieur, welke voorkomt in "Plan voor restauratie van de 

Ned. Herv. Kerk te Anjum”. 
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Interieur kerk van 1910 tot 1975.     
 



  
  

  
    

In december 1975 werd begonnen met een grete restauratie van de kerk. 
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Toen later banken in de kerk werden geplaatst, zaten de mannen aan de zuid- 

zijde (zijde van het licht) op banken met een gesloten rugleuning en een 

lessenaar. De vrouwen zaten aan de noordzijde (donkere kant waar de duivel 

vandaan kwam) op banken met een open rugleuning en zonder lessenaar. 

Tot zelfs in onze eeuw is deze scheideng van mannen en vrouwen in de kerk 

strikt doorgevoerd. 

In 1667 werd begonnen met de bouw van een nieuw orgel in de kerk, waarover we 

in een volgend hoofdstuk uitgebreid op terug komen. Het instrument werd ge- 

plaatst op een, op vier houten kolommen rustende, nieuwe galerij. De stenen 

muur, die de kerk van de toren scheidt, vormde voorheen de achterwand van de 

kerkruimte. 

Bij deze gelegenheid werden nieuwe banken gemaakt door Jacob Cornelis, die 

ook zorgde voor een nieuwe trap naar de orgelgalerij. Tevens werden de con- 

sistoriebanken vernieuwd en een lambrizering langs de wanden aangebracht. 

Waarschijnlijk is het uitgebouwde consistoriekamertje na de ramp van 1681 

verdwenen. Dé huidige preekstoel stamt vermoedelijk ook uit deze periode. 

In 1741 werd deze voorzien van een stander en een knop. Ook werden toen enkele 

nieuwe banken gemaakt en een nieuwe lambrizering aan de zuidkant aangebracht. 

Tevens werden de banken van knoppen voorzien, welke tot op vandaag nog aan- 

wezig zijn. 

Voor de verlichting van de kerk zorgden drie lantarens en een aantal kande- 

laars. In 1760 werden deze verlichtingsattributen geschuurd door Fetze Jacobs, 

die hiervoor een jaarloon ontving: van 1 gulden en 4 stuivers. 

Veertien nieuwe lampen werden in 1867 aangekocht voor f 124,07, waarvan er nu 

nog één aanwezig is (zie foto). 

Ook de doopbekkens zijn vermoedelijk verdwenen bij de ramp van 1681, want in 

1728 kochten de kerkvoogden twee geelkoperen exemplaren van Sijbren Ligt. 

In 1580 werd reeds een opgave gedaan van de kerkelijke goederen en bezittingen. 

Deze opgave werd gedaan door een tweetal kerkvoogden: Aebe Minnisz. en Broer 

Douwes. Hieruit blijkt dat de kerk voor 1580 in het bezit was van '"Sylver- 

werck'', maar dit was in 1573 geroofd, deels door de op Rottumeroog verblij- 

vende watergeus Douwe Glins. Eén kelk, die door de vicaris werd gebruikt, was 

kort tevoren op de landdag in Leeuwarden uit veiligheidsoverwegingen in handen 

gegeven van de heer van de Holdingaburcht: Wylke Holdinga. 

In 1630 kreeg de kerk opnieuw een beker, geschonken door Georg, vrijheer van 

Schwartzenberg en diens vrouw Doed van Holdinga. 

De inscriptie erop luidt: 

"Cave ut Ex Poculo Benedicto Maledictionem Bibas Ao 1630''. 

Aan deze avondmaalsbeker zit een prachtig verhaal verbonden, waaruit weer eens 

duidelijk blijkt, wie het in Anjum, ook op kerkelijk terrein, te vertellen had. 

Bij deze "gift" werd n.l. een akte opgemaakt met een merkwaardige bepaling, die 

we hierbij volledig opnemen met de wens erbij dat u dit vooral eens aandachtig 

wilt doornemen: 
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"Georg, Vrijheer toe Schwartzenberg etc. ende Frouw Doed van Holdinga, 

egtelieden tot Beetgum hebben aen de kerke van den dorpe Aenjum geschon- 

ken ende vereert (om in 't uitdelen van 't Avondmaal gebruickt te weer- 

den) seekere Sulvere Beecker, zijnde ruim een halff mingelen groot, ende 

geteijkent boven aen de rant met deese Latijnsche woorden: Cave, ne ex 

poculo benedicto, maledictionem bibas. Met dier conditie eernstichlijck 

daat te sullen blijven ende bij de predicant in bewaaringe weesen. Ende 

bij 't versterven offte verhijsen van d' predicant, sall hij zijn weduwe 

oft eerfgenaemen geholden zijn, deselve beecker over te leveren in handen 

van d' eigenaar van Holdingastate, dus die den niwen preadecant ofte den 

ketkenraat, wien den eijgenaer gelijven sall, ter hande sal doen stellen. 

Ende om deesen beecker in bewaaringe te holden ende een ernstichlijke 

memorie daaraff te hebben, is deesen acte daarvan in 't kerkeboek ge- 

teijkent ende bevestiget bij mij Grietman van Oostdongeradeel, ende pre- 

dgicant ende kerkeraat der voors. dorpe. Actum den 20en junij 1631.   
onder stonde: 

J. Onuphrius, V heer Daniel Philippi Eilshemius, 

toe Schwartzenberg. pastor in Aengium. 

Jan Ipts. Claes (onleesbaar). 

In 1715 schafte de diaconie een tweede beker aan, die de volgende inscriptie 

bevat: 

"Claes Renders en Bartel Douwes hebben dese beeker aangeleit tot Aanjum. 

Anno 1715, uit die deiakenie staet betaeld". 

In de 19e eeuw schonk de "Reederij! van Anjum (waarover meer in een volgend 

hoofdstuk) aan de kerk een kan, twee grote schotels en twee kleinere schalen. 

Dit gebeurde in 1853 en in 1863. 

In 1851 werd de kerk, volgens een daartoe gemaakt bestek, geheel geschilderd, 

zowel van binnen als van buiten voor de somma van f 360,--. Twintig jaar later 

gebeurde dit opnieuw. De kosten van dit schilderwerk bedroegen f 649,--. 

In 1886 voltrok zich een scheuring in de Anjumer gemeente en in 1889 bouwden 

de Gereformeerden een eigen kerkgebouw. In een volgend hoofdstuk zullen we 

hier uitgebreid op terug komen. Daar de Herv. gemeente danig was geslonken 

en het kerkgebouw te groot was geworden, werd in 1893 een houten schot ge- 

plaatst tussen het kooreinde en het schip. 

In 1910 volgde een grote inwendige verbouwing, waarbij de preekstoel van de 

zuidwand werd verplaatst tegen het in 1893 aangebrachte tussenschot. Deze kerk” 

vertimmering werd uitgevoerd door timmerman Blom, die ook de werkzaamheden in 

1876 verrichtte. Een elektrische installatie werd aangebracht in 1925 door 

Jacob Mosselman, bij vele oudere dorpsgenoten nog wel bekend. 
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De ringmuur om het kerkhof in restauratie. 

 



  

  
De kerk na de restauratie. 
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Tijdens een vergadering van de kerkvoogden S. Binnema, K. Kempenaar en M. van 

Dijk werd in 1929 besloten om de kerk te voorzien van een beschoten dak, 

nieuwe dakpannen en van binnen te restaureren 'al wat herstelling nodig had". 

Tevens werd besloten om de kerk van binnen opnieuw een kwastje verf te geven. 

Dit alles was mogelijk gemaakt door een legaat van Douwe Alberts Beintema, 

zijnde ongeveer 12 pondematen land. Het timmerwerk werd aangenomen door 

R. Ruim en A. Zeilstra, terwijl het schilderwerk werd verricht door S. Boek- 

hout en J. Lolkema. 

Wat verder nog opvalt in de kerk zijn de fraaie opengewerkte vrouwenbanken, 

die echter niet gemakkelijk zitten. Ook zijn nog twee 16e eeuwse herenbanken 

aanwezig. Op een bord bevinden zich de wapens van de Eysinga's en de Sinia's. 

De kanselbijbel op de preekstoel heeft het volgende opschrift: 

"Dese bijbel met silvere hacen en beslag behoorende aan het Fificommis van 

Holdinga Burgt, versierde tot het jaar 1795 den predikstoel alhier. 

In dat noodlottige jaar werd deselve om motiveerende redenen, door den 

toenmaligen bezitter van Holdingaburgt naar dat adelijk kasteel overge- 

bracht, genietende dit Goddelijke boek aldaar een stille rust totdat 

hetzelve op den 28 januari 1831 in de publieke veiling van alle goederen 

zich op de Holdingaburgt bevindende, door het Collegie van Kerkvoogden 

te Anjum, bestaande toen ter tijd uit T.K. Bakker, president, G.J Douma, 

administrateur, U.J. Stiemsma, Secretaris en P. Heringa, adviseur Lid, 

voor de som van f 48,40 gekocht, en op den 12 Mei daaraan volgende naar 

den preekstoel overgebracht; onde bede tot den Allerhoogsten, dat dit 

Goddelijke boek, het welk den besten troost oplevert, in leven en in 

sterven voor vele, kon het zijn voor allen in dese gemeente, eene lamp 

zij voor den voet en een licht op het levenspad''. 

In de kerk bevindt zich een grafkelder van de adellijke families Holdinga en 

Schwartzenberg, welke een grote rol gespeeld hebben in de Anjumer geschiedenis. 

De grafkelder, waarin zestien familieleden werden begraven, is ongeveer zes 

vierkante meter groot en loopt gedeeltelijk door tot onder het koor van de kerk. 

Bij de restauratie van 1910 werden de nog aanwezige kisten verwijderd en het 

overgebleven gebeente bijgezet in een nieuwe stenen bak. 

Het koor van de kerk is beroemd om zijn laat-gotisch sacramentshuisje tegen de 

noordwand. Hoewel in vrijwel alle R.K.-kerken dergelijke "huisjes! hebben ge- 

zeten, zijn er in Nederland nog maar enkele van over: de Reformatoren haalden 

het bij de overname meestal weg. Het sacramentshuisje werd gebruikt voor het 

bewaren van de voorwerpen bij de sacramentsbediening: de ouwel en de wijn. 

Duidelijk is nog te zien dat het huisje afgesloten is geweest met een deurtje. 

Naar alle waarschijnlijkheid heeft boven het huisje ook nog een kruis gestaan. 

Ook is er nog een "Piscina" (een nisje met wasbekken) bewaard gebleven. Vroeger 

werd dit door de priester gebruikt om na de mis de handen te wassen en het ge- 

bruikte vaatwerk te reinigen. 
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Na dit stukje geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk gaan we even naar onze tijd. 

enkele jaren geleden werd de toren geheel gerestaureerd en in december 1975 

werd begonnen met een grote restauratie van de kerk. 

Behalve een andere opstelling van de herenbanken en het aanbrengen van een 

nieuwe vloer, is wel het grootste verschil de verwijdering van het schot tussen 

koor en schip welke in 1893 werd aangebracht. De preekstoel staat nu weer op 

zijn oorspronkelijke plaats, namelijk tegen de zuidmuur. 

Deze algehele restauratie van de Anjumer kerk kenmerkte zich door nog een bij- 

zonderheid. De Anjumer bevolking, hervormden en niet-hervormden, voelden zich 

bijzonder nauw betrokken bij dit werk, hetgeen uit verschillende dingen in ge- 

bleken. 

In anderhalf jaar tijd heeft de dorpsgemeenschap via allerlei akties een be- 

drag bijeengebracht van tegen de f 80.000,--. Bovendien is vrij veel werk, b.v. 

puinrúimen enz., gedaan door de plaatselijke bevolking, hiermee zo'n negen- 

duizend guldens besparend. 

Zo heeft het gehele dorp met de restauratiecommissie meegeleefd, waarin ook 

gemeenteleden en dorpsbelang zitting hadden. 

Tot zover dit hoofdstuk over de St. Michaëlskerk. 

De geschiedenis van orgels en klokken zullen in een volgend hoofdstuk apart 

worden behandeld. 
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DE KLOKKEN IN DE TOREN VAN DE NED. HERV. KERK 

et is bekend dat er in vroegere eeuwen altijd twee klokken in de 

toren van de Anjumer kerk hebben gehangen, een grote en een kleine. 

Uit welke tijd deze afkomstig zijn is helaas moeilijk na te gaan. 

In 1616 besloot de kerkvoogdij de grote klok te laten omsmelten, 

daar deze in een slechte toestand verkeerde. Dit omsmelten gebeurde in het 

jaar 1618 door de Leeuwarder klokkengieter Hans Falck van Nuerenberg. In de 

rekeningen van dat jaar lezen we: 

  

“Den 1i5en Junij anno uts. de clockgieter te sprecken met hem te handelen 

om de groote clock te doen vergieten, daar met Douwe Tialles verteert in 

‘t heen ‘en weder 't reijsen van Ánium tot Leeuwarden ende weder tot Anium''. 

In november van datzelfde jaar is de klok weer in gebruik genomen door hem 

een hele dag te luiden. Dit overigens met toestemming van de Anjumer burgerij. 

Het is deze klok die tot op heden in de toren hangt en men leest hierop in 

gotische letters: 

“In 't jaar ons Heeren ende Zalichmaecker Jesu Christi duisend ses hondert 

ende achttien heeft mij Hans Falck van Nuerenberg in Leeuwarden ghegoten'"'. 

Aan de voorzijde links staat: "Gheorg Vrijheer van Swartzenborg' met een wapen, 

terwijl aan de voorzijde rechts staat: "Ernst van Aylva, gedeputeerde staedt 

van Fryslandt, grietman van Dongeradeel oestersijde der Paesens" met wapen. 

Op de zijkant links staat: "Douwe Tialles, Kerckvooghet' met wapen en ''Luw 

Alberts, Kerck- ende Zijlvooghet van Ysmasijl' en wapen. Vervolgens staat er 

nog op de zijkant rechts: "Hilarius Sibrandi, pastor in Aengjum' en het wapen. 

Dan iets over de kleine klok. Bij herstelwerkzaamheden aan de kerk in 1741 

werd tegelijkertijd besloten om de kleine klok te laten omsmelten. Hiertoe 

werd opdracht gegeven aan de Groninger klokkengieter Jan Borchardt. Eind 1742 

werd deze klok weer in de toren gehangen en hierop stond te lezen: 

"Eit Wytses, schoolm: organist te Anjum. J. Borchard fecit Groningen. 

Anno 1742". 

Op de oostzijde van deze klok: "Petrus Hofstede, predikant te Anjum' met een 

wapen, terwijl op de zijkant rechts stond: "Ids Jacobs, bizitter van Oost- 

dongeradeel en Kerkvoogd te Anjum"; wapen. Op zij links: "Taeke Jans Kerk- 

voogd te Anjum! ook weer met een wapen. Op de achterzijde van deze klok stond: 

"De Hoog Welgeb. Heer Jarich Georgh van Burmania, grietman van Oostdongera- 

deel en de Hoog Welgeb. Vrouwe Helena Maria van Goslinga, sin huisvrouw'', 

alsmede familiewapens. 

Jammer genoeg werden deze beide klokken tijdens de tweede wereldoorlog door 

de bezetters uit de toren gehaald (zie foto). 

In deze klokkeloze periode hing een zuurstofcylinder in de toren, waarop op 

bepaalde tijden met een hamer werd geslagen. 
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De kleine klok is nooit teruggezien, dit in tegenstelling tot de grote klok. 

Deze werd kort na de oorlog teruggevonden en per schip naar Anjum terugge- 

I bracht. 

Zoals reeds werd gezegd: tot op heden kunnen we nog van zijn klankrijkdom 

genieten. 

Dan iets over het uurwerk. In 1637 werd aan Gerrijt Botes “uhrwerckmacker 

binnen Doccum'' 70 Car. glds betaald "van 't opmaecken ende repareren van het 

Angiummer uhrwerck'. Daar het "herstellen" betrof, kunnen we veilig aannemen 

dat vóór 1600 een uurwerk in de toren aanwezig is geweest. 

In 1660 was weer een reparatie nodig. Deze werd uitgevoerd door Barthold 

Emmerich. Vier en twintig jaar later werd aan Jan Sybbe Johannis, meester- 

| smid te Paesens, 4 Car. glds en 14 stuivers betaald "wegens vermaecken van 

de wijzers aan de thoorn'. 

Een grote reparatie van het uurwerk vond plaats in 1728 door Geert Lieuwes. 

De kosten hiervan waren niet gering, namelijk 133 Car. glds, een fors bedrag 

Ii in die jaren. 

Tot aan het einde van de 18e eeuw vinden we alleen nog maar kleine reparaties 

| vermeld. In de Franse tijd kwam de toren, zoals overal in Nederland, in bezit 

van de burgerlijke gemeente en hiermee verdwenen ook de klokken en het uur- 

werk uit de Anjumer kerkboeken. 

  

 



  

    
Tijdens de tweede wereldoorlog werden beide klokken door 

de bezetters uit de toren gehaald. 
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ORGELS IN DE NED. HERV. KERK 

e orgelgeschiedenis van de Ned. Herv. Kerk begint in het jaar 1667. 

Namens de kerkvoogdij ging Take Jelles eens praten met de orgel- 

bouwer Coenraad Bader en deze bleek bereid te zijn om in Anjum een 

nieuw orgel te bouwen. Op 2 april van dat jaar werd het volgende 

contract opgesteld door de orgelbouwer en grietman Schwartzenberg als kerk- 

voogd, ondertekend en ingeschreven in het kerkboek: 

  

1667 

Besteck gemaect op 't orgel inde kercke tot Aengium tusschen sesae 

Grietman Schwartsenberch ende Monsr. Bardet. 

ORGELBESTECK 

EERSTELIJCK sal worden gelevert ende gemaect een manuaal met een rug- 

positijf ende twe clavieren met C DE FG AB HGC ende so voorts, met 

twe bequâme sleepladen, drie puijsters canalen ende vorder toebehoren. 

I welcke orgel sal worden gemaect ende gelevert een prestant van 8 

voet, octaeff 4 voet, quint 3 voet, mixtuir drie off vier piepen 

sterck, sexquialter inde bas ende d' discant gehalveert, Tremuland 

ende nachtegael. 

Het rugpositijff sal sijn een prestant 4 voet, quintadena 8 voet, 

octaeff twe voet, tertraria quartana van 't midden inde C te beginnen, 

d' bovenuijt quint 14 voet, tremuland. 

Dat monsr. Bader sal leveren ende statueren nae 't model aen sijn 

Gestr. vertoont in presentatie van monsr. Bentinga, organist binnen 

Leeuwarden, tot sijn costen ende opmaken in eecken holt. Dat d' solder 

ende colommen tot laste van sijn Gestr. als kerckvoochd Georch Wilco 

Vrijheer toe Schwartsenberch, Grietman over Oostdongeradeel, Kercke- 

voochd tot Aengum, bekenne en verclare met monsr. Coradus geaccordeert 

te sijn, dat hij ten respecte van sijn Orgel sal genieten ende hebben 

d' een vereeringe van sijn huijsvr. op termijnen nametlijck in meij 

en gerechte der part bij het halve werck en de d' resterende derde 

part bij het volmaecte werck boven d' camerhuijr ende 25 corven turff. 

Ende aanneme ick monsr. Bader 't in conformite van 't besteck te le- 

veren 't selve een jare te noedigen ende behouden tot nijn laste. 

Ende sal mijn gemaecte werck behoorlijk gekeurt ende opgenomen worden 

tot kennisse van voors. monsr. Bentinga off van andere bequaeme orga- 

nisten. 

Verbinde voor 't nacomen deses alle mijne goederen geen exempt met 

submissie van den Hove ende allen gerechte ter eerste instantie. 

T' oirconde onse handtschr. met D' handt van de vors. monsr. Bentinga. 

Actum Aengum den 2e aprilis 1667 

G. Wilco F. Heer 

toe Schwartzenberg 

Jan Bentingh 

organist 1667 

Conradus Bader 
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|| HOOFDWERK: 

| Prestant 8' 

Hi Octaaf 4' 

Quint 3' 

Mixtuur 3 of 4 st. 

| Cimbel 2 st. 

Sexquialter 

| Tremulant 

Ei Nachtegaal 

houten kolommen. 

  

Omvang pedaal 

Detail met handtekeningen van het originele contract 1667. 

| Uit dit contract kunnen we de volgende dispositie van het orgel opmaken: 

RUGPOSITIEF : 

Quintadena 8' 

Prestant 4' 

Octaaf 2' 

Tertraria quartana disc. 

Quint 14 

Tremulant 

| Verder: 2 Sleepladen en 3 blaasbalgen. 

| Omvang manuaal: C-c''' (kort octaaf) 

| Het orgel werd geplaatst op een nieuw gebouwde galerij, die rustte op vier 

De uit eikenhout bestaande orgelkast werd gemaakt door 

| Jacob Cornelis en kwam in november 1667 gereed. 
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Grafsteen van Coenraad Bader.     
 



  

  
De dispositie van het huidige orgel luidt: 

HOOFDWERK : 

Bourdon 16' 

Prestant 8" 

Holpijp 8' 

Viola 8' 

Oktaaf 4' 

Roerf luit 4' 

Quintprestant 3! 

Oktaaf 2' 

Cornet 3 st. 

Trompet 8' 

PEDAAL: 

Subbas 16’ 

Oktaaf 8' 

Gedekt 8' 

Oktaaf 4' 

Bazuin 16' 

BOVENWERK : 

Salicionaal 8' 

Viola da Gamba 8' 

Roerfluit 8' 

Salicet 4' 

Fluit trav. 4' 

Woudtfluit 2" 

Klarinet 8' 

Musette (loze registerknop) 

Tremulant 

Afsluiting onderklavier 

Afsluiting bovenklavier 

Afsluiting pedaal 

Klavierkoppel 

Pedaalkoppel 

Ventiel 

(Klaviatuur links opzij) 
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Helaas heeft Coenraad Bader zijn orgel niet kunnen afmaken. Na een ernstige 

ziekte kwam hij in december 1667 te overlijden en werd begraven in de kerk 

onder zijn in aanbouw zijnde orgel. Op de grafsteen, welke nu nog in de 

Anjumer kerk aanwezig is, lezen we: 

“Anno 1667 den 12 december sterf de Eersame Mr. Orgelmaker Coenraad 

Baarden out omtrent 42 jaren, ende leit hier onder sijn nieu Aangevangen 

Orgel begraven". 

Het werk werd vootgezet door de orgelbouwer Harmen Jans uit Berlikum, ge- 

heel volgens het reeds opgemaakte bestek en contract. Het aanvullende con- 

tract, gedateerd 1 februari 1668 luidt: 

Mr. Harmen Jans wonende tot Belckum verclaere met d' Heere Grietman 

Schwartsenberch kerckvooghd tot Aengum geaccordeert te sijn aengaende 

‘t opmacken van 't orgel bij W. Bader onvolmaect door d' doot nae- 

gelaten in voegen dat ick het selvige volgens vorige besteck ende 

gemaecte contract voortaen sal voltrecken ende opmaeken, d' materialen 

daartie gebruijcken, d' kistmaker ende handtijckenwerker voortaen be- 

taelen, d' leuninge voor 't orgel eeckenholt eickmakerswerck ende d' 

becleedinge off schut neffens de puijsters tot sijn laste hebben, als 

mede d' gordijnen voor 't orgel nae ordre van de heer Kerckvooghd 

leveren ende voorts alles hoeden ende dragen van ijserwerck ende anders 

wat daartoe tot d' kast ende anders behoort voor gelijcke twe duijsent 

vijff hondert car. gld. onder reductie van duijsent drie ende dartich 

car. gld., 7 strs. bij W. Bader ontfangen. Des sullen geven aan W. Baders 

wesen vrou vijftichcar. gld. Dit alles in conformite so van de termijnen 

als opneminge volgens conditien in vorig contract bedongen. T' oirconde 

mijn handtschr. den 1 Feb. 1668. De post sal in plaets van sleep een 

springlade gemaect worden so sulcx wort begeert dat sal worden gemaect. 

Mr. H. Janssen 

1668 

Op 17 augustus 1669 was het nieuwe instrument gereed voor de keuring. Deze 

werd verricht door twee stadsorganisten uit Leeuwarden met een Dokkumer 

collega. Zij ontvingen hiervoor respectievelijk 3 en 2 ducatons. 

Als organist werd de schoolmeester Joukce Broeckema benoemd, terwijl Foppe 

Harmens als "puistertrapper" werd aangesteld. 

Wat zullen de Anjumers trots geweest zijn op hun nieuwe orgel, hoewel zij 

hun voorzanger Gosling Pieters niet aan de kant hebben gezet. Hij heeft deze 

functie tot 1722 nog op vrij hoge leeftijd uitgeoefend met zijn machtige stem- 

geluid. 

Toen kwam voor Anjum het "Rampjaar 1681". Door een plaatselijke windhoos 

stortte de kerk in. Ook het nieuwe orgel, amper 12 jaar oud, ging vrijwel  
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geheel verloren. Over deze ramp lezen we het volgende in de oude kerkreke- 

ningen: 

"den 28 november (is) onse heerlijcke kercke ende toren tot Aenyum door 

een noord westen harde werfelwindt ofte orcaen verbrieselt ende gevallen 

tot onser allen groote droefheijt tussen twaalf ende een uir, soo dat 

de tooren ende de geheele kap langs de kerck tot op het muerwerck geheel 

is afgebrooken en de verbreekende de predikstoel geheel en het vierkant 

met stoelen ende bancken, ja oock het schoone nieuw gemaeckte orgel.... nm 

  

De herstelwerkzaamheden aan de kerk werden in 1684 aanbesteed. Voor de weder- 

opbouw van het orgel schonk Wilco van Holdinga, baron toe Schwartzenberg 

f 500,--. Deze herbouw werd uitgevoerd door Harmen Jans en was in 1686 gereed. 

Kort daarop is Harmen Jans overleden en zijn zoon Jan Harmens nam het onder- 

houd van zijn vader over. 

In 1721 treffen we de orgelmaker Johannes Radeker aan, welke in 1725 het orgel 

voorzag van een nieuwe lade (= windkast) waarop een nieuwe Trompet 8' kwam te 

staan. 

Verder is het onderhoud van het orgel in handen geweest van Jan Fransen 

Formsma uit Zweins en Michaël Schwartsburg uit Leeuwarden. 

De volgende restauratie werd in 1749 uitgevoerd door de bekende orgelbouwer 

Albertus Anthony Hinsch uit Groningen. In de oude ‘kerkrekeningen werd dit 

als volgt beschreven. 

| 
1749 Den 22sten Decembr. aan Monsr. A.A. Hinsz. betaald wegens het ver- 

maken en verbeteren van het orgel in de kerk met nog vijf goudene ducaten 

ter waarde van ses en twintig Car. gl. en vijf;,strs. tot verteringe voor 

datgene dat hi boven het bestek van het orgel gemaakt heeft, namelijk een 

Floit 2 voet met een nieuw pedaal aangehegt, waardoor het orgel nog veel 

verbeterd is. 

Het onderhoud berustte vervolgens bij Frans Caspar Schnitger, Geert Pieters 

Dik en Willem Hardorff. 

In 1872 bleek het orgel "op' te zijn en de kerkvoogdij besloot tot de aan- 

schaf van een nieuw. Het oude instrument werd te koop aangeboden in de Leeu- 

warder Courant van 7 juli. Waarschijnlijk is er geen koper komen opdagen 

want op 27 februari 1874 werd een nieuwe advertentie geplaatst. 

Nu met meer succes, want het oude orgel werd verkocht aan de Geref. Kerk te 

Lioessens. 

Later was het rugwerk terug te vinden in de Geref. A. Kerk te Kollum. 

In 1905 werd het overgebracht naar Kollumerpomp en vandaar naar de zolder van 

een boer. 

Tenslotte belandde dit gedeelte van het oude Anjumer orgel in de Chr. Geref. 

Kerk te Sneek, waar het bij de kerkbrand van 13 november 1966 werd verwoest. 

Het nieuwe orgel werd in 1874/75 gebouwd door de orgelmaker Van Dam en Zn. 
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uit Leeuwarden en staat tot op de huidige dag nog in de Anjumer kerk. 

Een koperen plaat, aangebracht boven de klavieren, vermeldt het feit van de 

inwijding en de eerste bespeling in de volgende woorden: 

“Dit orgel, vervaardigd door de H.H. L. van Dam & Zonen, Orgelmakers te 

Leeuwarden, is den l6den Februari 1875 kerkelijk ingewijd onder de leiding 
van Ds. H.A. Leenmans, predikant te Anjum, en bespeeld door J. Roorda Jr. 

Organist en Secretaris der Kerkvoogdij te Anjum. 
Door toedoen der Kerkvoogden E.IJ. Botma, adm., A.D. Beintema, pres. en 
P.D. Dijkstra dient deze plaat tot eene gedachtenis der gemelde inwijding 

en bespèeling'. 
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PREDI KANTEN

n 1580 werd de Reformatie in Friesland officieel ingevoerd. In de voor-
afgaande jaren hadden een pastoor en zijn vicaris te zorgen voor het
zieleheil van de Anjumers. In het Register van Aanbreng van 1511 treffen
we aan: pastoor Low en de vicaris Johannes. Dertig jaar later u¡as pastoor

niet meer in Anjun. Zijn plaats was ingenomen door heer Matthijas. lVaar-
sch nlijk is vicaris Johannes in 1542 overleden want in dat jaar werd hij
opgevolgd door heer Douwe.
De laatste pastoor die in Anjun stond was Andreas Harkes. Hij woonde in 1581
nog in de pastorie, daar hij tot de nieuwe leer was overgegaan en later pre-
dikant werd. Vicaris Jetse Sipkes was uitgeweken.
In 1852 kreeg de bevolking van de classis Dokkun opdracht om een predlkant te
beroepen. Kennelijk hebben de Anjuners hiermee weinig haast gemaakt. De nieuwe
dominee zou een jaarsalaris ontvangen van 2O0 caroli guldens en bovendien
"vier koegangen te hooi en te gras" d.w.z. een stuk weidegrond dat groot ge-
noeg was om €r 4 koeien op te laten grazen.
De eerste Hervormde predikant, die zijn intrek nam in de dorpspastorie, was
Cornelis Everhardi. Hij kwan in 1583 en vertrok in 1ã89 naar Holwerd.
Zijn opvolger was Ds. Balthasar Hydoraeus Arnemius. Ds. Arnemius (= van Arnhem)
was onder meer lid van de Synodes van Sneek en Harlingen.
De derde zieleherder van de Anjuners u¡as Ds. Hllarius Slbrandi.
Hij kwan in 1598 en wijdde gedurende 32 jaar zijn beste krachten aan de ge-
meente. In het kerkelijk leven van N.O. Friesland na^n hij een belangrÍjke
plaats ln en trad herhaaldelijk op als praeses en scriba van de classis.
In de lente van 1630 kwam Ds. Sibrandi te overlijden en als vierde predlkant
volgde Ds. Daniël Philippus Eilshenius hem op. Hiermee had de gemeente het
minder goed getroffen. Tijdens een vergadering van de classis Dokkum op 8
juni 1647 moest Ds. Eilshenius zich verantwoorden " wegens de excessen
ende abusen van dronckenschap" die hlj te Leeuwarden en te Metslawier had ge-
pleegd. Eên en ander schijnt weinig indruk te hebben gemaakt op de predikant,
want op 23 november 1648 werd hij voor 6 weken geschorst. Op 8 januari 1649
belooft hij nederig ". met meerder ijver in nijnen heiligen dienst te
verbeteren". In 1650 vertrok hij naar Birdaard.
Na hen kwam Ds. Abraham Acronlus van Akkrum. Hij bracht, met zijn opvliegende
aard, de gemeente eveneens in opspraak. Op een bijeenkonst van de classis
Dokkum in 1648 schold Ds. Franciscus Bavius van Rinsunageest hen uit voor een
"schelm, hondsvot en oneerlijcke predicant" en bedreigde hem zelfs met "
waer ick geen predicant, ick sloech dij met de rotting over de orenj".
Ds. Bavius noest zícl;., na veel geharrewar, voor de classis verantwoorden en
bood zijn verontschuldigingen aan. &!aar tot verbazing van de aanwezigen
weigerde de Anjuner predikant deze excuses te accepteren. Ook op latere bij-
eenkomsten bleef Ds. Acronius, "hoewel meermalen tot versoeninge vermaent
sijnde" hardnekkig weigeren. Pas na langdurig en veelvuldig aandringen van
de overige predikanten van de classj.s Dokkum is deze geruchtnakende kwestie
tenslotte bijgelegd.
De Anjumer pastorie had een studeerkamer met een opstapje naar de zitkamer.
Misschlen is de "grote hevicheitt'van temperament er de oorzaak van geweest,
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Na hem kwam Ds. Abraham Acronius van Akkrum. Hij bracht, met zijn opvliegende 

aard, de gemeente eveneens in opspraak. Op een bijeenkomst van de classis 

Dokkum in 1648 schold Ds. Franciscus Bavius van Rinsumageest hem uit voor een 

“schelm, hondsvot en oneerlijcke predicant" en bedreigde hem zelfs met "...... 

waer ick geen predicant, ick sloech dij met de rotting over de oren!". 

Ds. Bavius moest zich, na veel geharrewar, voor de classis verantwoorden en 

bood zijn verontschuldigingen aan. Maar tot verbazing van de aanwezigen 

weigerde de Anjumer predikant deze excuses te accepteren. Ook op latere bij- 

eenkomsten bleef Ds. Acronius, 'hoewel meermalen tot versoeninge vermaent 

sijnde" hardnekkig weigeren. Pas na langdurig en veelvuldig aandringen van 

de overige predikanten van de classis Dokkum is deze geruchtmakende kwestie 

tenslotte bijgelegd. 

De Anjumer pastorie had een studeerkamer met een opstapje naar de zitkamer. 

Misschien is de "grote hevicheit' van temperament er de oorzaak van geweest, 
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dat Ds. Acronius zo ongelukkig over het opstapje struikelde, dat hij zijn
nek brak en ter plaatse overleed, nog maar 39 jaar oud. In 1656 werd hij in
Anjum begraven en de Latijnse tekst op zijn grafsteen luidt - in de Neder-
landse vertaling - als volgt:

Hier rust vredig Abraha¡n Acronius
In hoop op zijn Rechter,
En hij verwacht het Laatste Oordeel van God.
Hen heeft een plotselinge dood
Itlidden in de bloei van zijn leven weggenomen
Nu zingt hij in de hoge hemel de 1of van de dood.

Een jaar later kwan zijn opvolger llermannus Reneman. Hij werd beroepen van
Morra en overleed in 1682. Zijn dood is aan de Deputaten bericht op 19
oktobgr van dat jaar.
De volgende lrredikant was Abraham Franciscus Bavius, zoon van de zo straks
genoemde dominee uit Rinsunageest. Op 14 februari 1715 gi.ng hij met emeritaat
en werd opgevolgd door candidaat Jacobus Revius. Deze na¡n op 31 mei 1739 af-
scheid van de gemeente \¡¡egens vertrek naar Ee en Engwierum.
Ook in de 18e eeuw heeft Anjum enige opvallende figuren onder haar dienaren
gekend. Op 18 oktober 1739 kwam de 23-jarige Ds. Petrus Hofstede. In L77O
werd hij benoemd tot hoogleraar in de Godgeleerdheid, Kerkelijke Geschiedenis
en Hebreeuwse Oudheden en heeft in deze functie grote bekendheid gekregen
door zijn verdediging van de Gereforrneerde waarheid. Zijn boek "De Waarheid
in Friesland tegen de aanslagen van de ketterij verdedigd" werd ín L742 te
Anjum geschreven.
Ds. Hofstede nam op 27 oktober 7743 afscheid van de gemeente wegens vertrek
naar Steenwijk, later Oost-Zaandam en Rotterdan. Hij overleed op 27 november
1803, oud 87 jaar en 7 maanden, "reeds sedert eenige jaren van zijnen predik-
dienst rustende".
Na hem kwam Ds. Theodorus Bijmholt (L744-1756> . Bij zijn afscheid preekte
hij over Nehemia 5 : 19. Deze preek en later al zijn 500 te Anjuur gehouden
preken werden in 2 forse boekdelen uitgegeven. L,loet er, wegens een vakature-
beurt in één der kerken nog eens een preek gelezen worden, welnu, pak dan
eens zo'n 18e eeuwse donderpreek,
Ds. Bijmhott werd in t757 opgevolgd door Ds. Folkert Hendrik Sibesma.
Op 19 juni werd candidaat Sibesma in het ambt bevestigd en hij overleed op
2 dece¡nber 1783 te Anjun. Ðeze predikant heeft Anjun, zijn enige standplaats,
dus ruim 25 jaar gedlend.
In 1784 kwam Ds. Gerardus van Kleffens, beroepen van Nes en Wierum. Hij deed
zi.jn "intreerede" op 17 oktober en overleed op 9 aprit 1-8L2, ruin 64 jaar oud.
In het hoofdstuk over "De Reederij'r zullen we hem nog eens tegenkomen.
In het begin van de 19e eeuw ging er van de kerk weinig kracht uit. Het gees-
telijk leven stond op een zeer laag pei1. Anjurn \rras in die dagen een ruw dorp,
berucht on zijn vechtersbazerr- en messetrekkers. De herberg had meer klandízie
dan de kerk en vooral op zondagavonden moet het bar en boos geweest zijn.
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Een groot aantal drlnkers en ruziezoekers zaten dan in de kroegen van Anjum
en Ezunazijl.
Ook Ds. Petrus Heeringa, in 1813 als candidaat in Anjun gekomen, was aller-
minst een goed voorbeeld. Hij zat veel in de herberg op Ezvmazijl en pimpelde
ijverig met de bezoekers mee.
Dat hij in Anjum was gekomen was te danken aan het feit dat hij een familie-
band had met Jhr. van Burmania van de Holdingastate. Zij hadden a1s grootgrond-
bezitters de meeste stemmen en zo regelden zij in die tijd de gang van zaken
in het dorp.
In 184O kwam Ds. Heeringa te overlijden, ruim 50 jaar oud en nu moesten de
floreenplichtigen een nieuwe dominee beroepen. Het waren nu de Eisenga's en
de Botma's die grote invloed in het dorp uitoefenden. De Holdingaburcht was
immers verdwenen. Deze "}ânhearren" regelden nu de gang van zaken.
Zo werd door hen een beroep uitgebracht op Ds. Meijer van Wijnjeterp. Bij zijn
bezoek aan Anjum werd hij door het dorp onvriendelijk ontvangen. Men was
blijkbaar teþen de komst van deze predikant. De jeugd (vermoedelijk door de
ouderen opgehitst) onthaalde hem zelfs op sneeus'ballen. Hij bedankte, want
in "sa'n wylde winkel" wilde hij niet wezen.
Toen kwam Ds. Arnold llleremeüs Buning uit Oostermeer. Op 21 november 1841
werd hij bevestigd door zijn broer Abraham, die toen als predikaut te Ee stond.
Wat deze dorninee voor Anjun heeft gedaan valt met geen pen te beschrijven.
Het hele dorp werd radikaal omgezet. Met kracht trad hij op tegen de volks-
zonden en dat heus niet alleen vanaf de kansel.
Het gebeurde wel dat hij zaterdagsavonds de herberg binnenliep en de kaarten
en het geld van de spelers n€€nÞmr terwljL zíj zelf waren gevlucht voor de
predikant. Groot was zijn invloed in het Anjum van toen.
In "ft Frysk Reveil" zegt Dr. Wumkes van hem:

"Herberchrinders, jeneverdrinkers, kaertspilers sette er de foet dwers.
Hy roen de herbergen mar drystwei yn, jage de priuwkers en plakkers der
l¡t, stiek de kaerten yn'e btse en út allike foarsoareh striek er it
kaertjild op. Op it lêst sieten de graentsjepikkers nei skrik en eangstme
yn'e jachtweide. Hwant dtnny hie ek sterkens yn'e bouten, gjin minske
doarst hÍm oan. Hy hie sa'n kreft, dat er ris hielendal alllnne in wein
mei turf {¡t in djip weinspoar helte, wylst in pear arbeiders op 'e noas
seagen, oD't hja hiene der gjin biweging yn krije kind. En de i_zeren
roeden op 'e bttenblinen koe er sa mar ornbtge oft it wylgene ryskes wiene.
In kear kaem er in kloftke herberchklanten oer't mat: dy namen de silen
op re hakken, de iene yn'e kast, de oare yn 'e skuorre, mar dtmny erfter-
folge har oant hy wisslchheit hie hwat lju dat wiene.
Hja moasten de spylkaerten en it kaertjild oerjaen, en doe 't de dyakens
de Sneins dêroan it ponkje leegje en de sinten (rttelle soene, sei dùnny:
"Langje my it tsjerkeponkje ek ris oer". En wylst hy it drank- en kaert-
jild dêrin die, sei er: "Ðat haw ik oan de divel tntstellen".

Uit veel naburige dorpen kwanen de mengen toestromen om deze predikant te
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beluisteren. De kerk moet elke zondag tjokvol geweest zijn en 1200 mensen

waren dan ook geen uitzondering. De paden stonden vol toehoorders en rnen

zat zel-fs op de leuningen van de banken en in de vensters. Rijen koetsen en
wagens stonden er zo zondags in het dorp. Bii zijn vertrek in oktober 1844
was Anjum het Anjum van drie jaar geleden niet meer.
Zijn opvolger was Ds. J.W. Bekking en ook deze predikant was zeer geliefd
bij de Anjumers. Van hem is bekend dat hij een voorstander was van de nieuwe
gezangen en liet deze dan ook regelmatig zingen. Velen moesten echter niets
hebben van deze'tnije lietsjestten dit heeft wel eens tot noeilijkheden ge-
1eid. In 1852 vertrok hij.
Na Ds. Bekking kwamen nog de predikanten: Ds. J.A.C. Nonhebel (1853-1857)'
Ds. c.J. Sijpkens (1857-1861), Ds. J. Enderlé (1862-1865) mede-oprichter van
de Chr. Nat. School, Ds.J.J.A. Ploos van Amstel (1866-1868) en Ds. H.A.
Leenmans (1870-1878).
In 1879 kwam Ds. Jenne Langhout. Onder zijn leiding kwam het kerkelijk leven
tot een nog grotere bloei, maar ook tot een breuk. Ðe Doleantie had zijn in-
trede gedaan.
Grote invloed heeft Ds. Langhout gehad in Anjum en dat niet alleen op kerke-
lijk gebied. Door zijn toedoen kwam er een nieuwe (rechtse) gemeenteraad,
werden de kermissen in Anjun verboden en het zo geliefde kaatsen op de zondag
behoorde weldra tot het verleden.

Naar de mate dat hij in Anjun geliefd was, werd hij ook door velen gehaat.
Z¡.jn tegenstanders betrokken hem vaak in vele roddelpraatjes en a1lerlei ge-
ruchten deden de ronde over deze predikant.
Maar de gemeente hield van zijn herder en leraar en hij van hen.
Zondag 13 januari 1889 nqm Ds. Langhout afscheid van Anjuns gemeente wegens
vertrek naar Haarlem.
Tevens was het de laatste keer dat de gemeente samenkwam in het oude kerk-
gebouw. Nadien vergaderden de Gereformeerden in de - veel te kleine - Chr.
Nat. School.Op 9 juni 1889 werd de nieuwe Geref. Kerk in gebruik genomen.
Veel is er in deze jaren gebeurd in kerkelijk Anjum, waarover we in volgende
hoofdstukken meer zullen vertellen.
Na de "Afscheiding" kwam Ds. J. Schrijver als Ned. Herv. predikant naar Anjum'
in 1895 opgevolgd door Ds. G. van Dijk.
Veel heeft deze predikant gedaan voor de organisatie van het kerkelijk leven.
Een in die tijd zeker geen geringe opgave.
Ook was Ds. van Dijk in het bezit van een uitgebreide bibliotheek met o.a.
handschriften van Groen en andere leiders van de 19e eeuw.

Aan het einde van de vorige eeuw telde de Herv. Gemeente ongeveer 5O lidmaten.
Ðe kerkeraad bestond uit de ouderlingen D. Turkstra en Y.E. Botma en de

diakenen Y. Bouma en P.J. v.d. Herberg. Kerkvoogden waren Y.E. Botma, T, Prins
en R. Rienks, terwijl het college van notabelen gevormd werden door D. Turkstra'
D. Botma, J. Botna, P.J. v.d. Herberg, J. Boelens, R. Broekens en M. Kenpenaar'
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Ds. J. LANGHOUT. 
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Tot slot de predikanten, welke in onze eeuw de pastorie hebben bewoond en de
Ned. Herv. Kerk hebben gediend:

Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds
Ds

G.
J.G
c.J
P.
H.C
M.
J.H

van Dijk
.H. Vermaat
.L. Loor
van der Staay
. van ltterzon
Ruster
. Gorter

1895 - 1933
1934 - 1945
1946 - 1949
1949 - 1953
1953 - 1961
1961 - 1966
1969 - 1973

Huidige pastoriebe\rroner: Drs. D. l{¡iersma.
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Hoofdstuk XVI I I 125

ANJUM ALS EEN ZTLFSTANDIGE GEMEENTE

oals we uit de geschiedenisboekjes weten, ku¡anen in 1795 de Fransen
in ons land.
In 1810 werd Nederland als een Franse provincie bij Frankrijk inge-
dee1d. Dit duurde tot 1816 toen het Koninkrijk Hotland ontstond

onder Koning Willem I.
Tijdens d.eze bezettingsjaren vie.len veel oude waarden en instellingen weg.
Zo werden ook de bestaande gemeentegrenzen door keizer Napoleon weggevaagd
en een nieuwe indeting kwam'er voor in de plaats. De grietmannen en de dorps-
rechters verdwenen, alsmede de politieke invloed van de eigenaren van de
sternhebbende staten.
Ook verdween de gemeente Oostdongeradeel. Deze werd gesplitst in drie kleinere,
te weten: Anjum, Ee en Nijkerk.
Onder de zelfstandige gemeente Anjum vielen de dorpen Morra en Lioessens en
de gehuchten Oostnahorn en Ezunazijl.
In deze tijd;werd ook het Kadaster ingesteld en nien spreekt nu nog van de
kadastrale gemeente Anjum, Ee en Nijkerk wanneer het gaat over het tegen-
woordige grondgebied van Oostdongeradeel.
Aan het hoofd van deze nieuwe geneenten stond een'tmaire" met zijn adjunct'
benoemd door de Prefect van Friesland. Voor de Semeente Anjun werd Y.U.
Stiemsma tot maire benoemd, terwijl K.R. Wobma werd aangewezen als zijn ad-
junct. (Twee Anjumer boeren).
De bevolking was vertegenwoordigd door de z.g. Municipale Raad. Dit waren
inwoners van de gemeente en benoemd door de Prefect op advies van de plaat-
selijke maire.
Op 17 april 1811 werd de adjunct en de raadsleden door de maire beëdigd en
geinstalleerd. Twee leden van de raad t.w. Gerrit Rinzes Sminia en Ype
Lieuwes waren vóór de instaltatie echter overleden en in hun plaats werden
Douwe Cornelis Dijkstra en Nanne Pieters Benthen benoemd. Als nieuwe ge-
meentesecretaris trad Johannes Rosier op.
Daar de dorpsrechters kwamen te vervallen, moesten er veldwachters worden
benoemd. Voor de gemeente Anjun werd Jacob Heins v.d. Ve1de aangewezen.
Ook kreeg Anjurn in deze periode een chirurgijn of heelmeester. Het was de
Heer D.11¡. Schultze .

Tijdens de bezettingsjaren werden er Franse nilitairen, gendarmes en
douaniers bij de Anjuner burgers ingekwartlerd. Voor de toch al arme be-
volking was dit een zware last. Ook voor de gemeente was deze huisvesting
een financiêle strop. Men had 70 bedden met toebeheren moeten kopen en die
uitgave sloeg natuurlijk een groot gat in de gemeentekas.

Op 20 juni 1812 schreef de plaatselijke maire een brief aan de Prefect met
o.m. de volgende inhoud:

"dat deze gedurige verwisseling en inkwartiering ondervindt, hetwelk de
ingezetenen, u/anneer zíj zícll. niet altoos aan dezelve willen blootstellen
door onderli.nge schikkingen en tot het beramen van gepaste middelen zich
hiervan te ontdoen, door het huren van gebouwen of het maken van casernen
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om daarin de nilitairen te huisvesten wat voor deze geneente een
zeer drukkende en kostbare last is, waarvan bij alle overige gemeenten
bevrijd zijn om welke oorzaken reeds enige inwoners deze gemeente
hebben verlaten, zodat de eigenaars van Ianderijen door zo veel huur nlet
meer voor hunne landen kunnen bekomen".

Verder schreef de maj-re nog dat hij een oplossing had gevonden on de gendar-
merie onder te brengen door vertimmering van enige particuliere huizen tot
een kazerne. De verbouwing zou echter drie maanden in beslag nemen. Aan de
eigenaren zou dan een huur van / 16,-- tot f 18,-- per kamer's jaars worden
betaald.
Uit deze tijd stamt de z.g. "Franse Kazerne" die stond tegenover de Herv.
pastorie aan de Brouwersweg.

Na hei vertrek van de Fransen werd deze kazerne geschikt genaakt voor be-
woning door twee gezinnen.
De laatste bewoners waren Machiel en Trijntje Postma aan de ene zijde, ter-
wijl de andere kant werd bewoond door de fam. Jacob J. Ðijkstra, de oude
dorpsomroeper.
In 1971 werd dit huis afgebroken. lle vinden er nu een parkeerterrein.

Laten we nog even teruggaan naar 1813.
In de herfst van dat jaar werd het duidelijk dat er grote veranderingen op
komst waren. Na de nederlaag van Napoleon in Rusland begon de uittocht van
douanes, kustkanonniers en gendarmes uit Nederland. Toch bteef de spanning.
Napoleon had nog niet alles verloren en zou terug kunnen konen. Men bleef
voorzichtig.
Op 22 december 1813 zagen enkele Anjumers een onbekende boot in de buurt
van Oostmahorn. Waren het soms Fransen die aan land wilden komen?
De naire werd gewaarschuwd en hij pakte de zaak metéén maar flink aan, riep
"it folk yn de wapens" en hield de wacht.
Later bleek dat het "eigen" mensen waren, op ureg naar Ðelfzijl om de Fransen
daar te belegeren.
De Anjumer maire voelde zíc}e zeker geroepen dit voorval aan zijn superieuren
te melden want op 24 december 1813 werd de volgende brief verzonden:

De Maire van de Gemeente Anjun
Aan De Heeren Commissarissen Generaal
in het Departement Vriesland.

Hoog Edele Gestrenge Heerenl

Ik heb de eer Uw Hoog Ed. Gestr. van het in deeze Gemeente voorgevallene
op den 22 en 23e dezer het volgende te berigten: Den 22e deezer maand,
des namiddags tusschen twee en drie uuren, wierd nij kennis gegeeven dat
zi.g voor Oostmahorn vertoonde een kanonneerboot net een roode vlag op

,i
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den top en de Hollandsche vlag van agteren, zonder dat men wist of het
een vijandelijke boot was of niet; waarop ik dadelijk de ingezeetenen
deed bijeenkomen en dezelve, voor zoo verre zulks konde geschieden, met
geureeren wapenen, terwijl ik aan de overigen order gaf om zig met vorken
of andere wapenen zo goed zij konden zig te voorzien; de geestdrift en
goede gezingheid der ingezeetenen was voorbeeldig, een ieder beijverde
zich om het eerste aan deze oproeping te voldoen en dadelijk was er een
gerroegzaam aantal mansehappen gereed om, zoo het den vijand nogte weezenr
manmoedig af te weeren en zijne plannen te verijdelen.
Ik begaf mij hierop naar Oostmahorn, wanneer gemelde kanonneerboot nevens
de plaat van Bant lag, kunnende als toen de vlaggen zien dog niet behoor-
lijk onderscheiden; ik deed als toen de Hollandsche vlag op de batterij
op Oostnahorn op heyzen; vervolgens een tjolkschip, de gemelde kanonneer-
boot voorbijzeilende en nevens Oostmahorn komende, liet ik het zelve door
een snaphaanschot bijdraaien, wanneer ik van de schipper van dat schip
berigt v/ierd, dat de kanonneerboot een goed stuk kanon voor op had, dat
het een roode en Hollandsche vlag voerde, dat hij gezien had dat dezelve
zvaar bemand was welke alle gladde hoeden op het hoofd hadden zonder dat
hij iets verders wist te berigten zoo dat men nog al in de grootste on-
zekerheid verkeerde: met het aanbreken van de avond en invallen van den
eb deinsde de kanonneerboot af, zakte aI tot onder Schiermonnikoog wan-
neer men dezelve door de donkertreid uit het gezicht verloor; dan daar ik
bevreesd was dat dezelve des avonds met het opkornen van den vloed weder
onze kusten zoude naderen deed ik dadelijk de manschappen die op Oostma-
horn waren aangekomen bijeenverzamelen en verdeelde dezelve in wagten,
deed hen van tijd tot tljd patroulleren langs de zeedijk on op alles een
wakend oog te houden en gelaste hun om bij ontdekking van onraad mij
dadelijk te rapporteren, terwijl ik ondertusschen de manschappen welke
niet benodigd waren, order gaf om naar huis terug te keren met last om in
de dorpen de nodige wacht te houden ten einde ingevalle van nood dadelijk
adsistentie te kunnen verleenen; welk een en ander dadelijk wierd bewerk-
stelligd en in de beste order uitgevoerd; bij het doen der tweede patroulle
hoorde men een schot uit het kanon doen waarschijnlijk van de kanonneer-
boot en waaruit men kon opmaken dat dezelve zich nevens de Kalkman of
Engelschmanplaat bevond, zonder dat er verders deezen nagt iets van aan-
belang voorviel.
Den dag van den 23e viel er meede niets belangrijks voor, dog men ver-
keerde nog in dezelve onzekerheid en uit dien hoofde deed ik tegen den
avond wedero¡n dezelve posten en patrouilles bezetten hetgeen wederom net
de beste bereidwÍIligheid der ingezeetenen geschiede en dadelijk tot
stand gebragt was; dog bij onze aankomst op Oostmahorn 's avonds on vijf
uur gaf ons de kastelein aldaar te kennen dat een Zoutkamper schipper
het berigt gebragt hadde dat deeze kanonneerboot benand was net vrij-
willi.gers en dat dezelve van daar vertrokken was en bestemd was naar
Terruunterzijl om, ter bevordering van de goede zaak Delfzijl te helpen
veroveren. Deeze tijding aIle ongerustheid wegnemende deed lk dadelijk
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de manschappen bijeenkornen, bedankte hun voor hunne ijver en welwillend-
heid en deed hierop een ieder naar zijn woning terug keeren, het welk
meede in de beste gereegetdheid afliep, zoodat aIle vrees verdweenen is
zonder dat egter hj,erdoor de algemeene rust en veiligheid in het ninste
is gestoord geworden.
Hierneede vermeenende aan mijne verplichting voldaan te hebben heb ik de
eer met de meest verschuldigde hoogachting te zijn.

ANJUM
den 24 December 1813

Hoog Edele Gestrenge Heeren:
Uw Hoog Ed. Gestr. Onderdanige
en zeer gehoorzame Dienaar
Ðe Maire voornoemd.

Op 1 januari 1814 verdìr¡enen de Franse benamingen van maire, adjunctmaire en
municipale raad. Als hoofd van de "raad der gemeente" kwam nu een schout met
zijn ässistenten. Bij het vertrek van de Fransen kwam ook het einde van de
zelfstandige gemeente Anjum.
De oude gemeentegrenzen werden door Koning l{illen I in ere hersteld en zo
herleefde weer de oude "grietenij" Oostdongeradeel.
Alleen bij het door Napoleon ingestelde kadaster bleven de oude
grenzen gehandhaafd en zoals reeds eerder werd gezegd spreken we tot op de
huidige dag nog van de kadastrale gemeente Anjun, Ee en Nijkerk.
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Hoofdstuk XIX 131

'' DE RETDERTJ "

r in Anjum, op de hoek Hearrewei/Rederijwei, staat een steen met het
volgende opschrift:

"Gedenksteen aan den Aanleg van dezen weg in 1871 door de in L797 te
Anjun opgerigte Reederij".

A11e Anjumers zu1len deze gedenksteen weten te vinden maar wat dit nu precies
inhield zal voor velen een open vraag zíjn.
We zullen de geschiedenis van "De Reederij" eens nagaan.
Tn L797 moesten de kerkelijke goederen worden verkocht in verband met de toen
in Friesland plaatsvindende scheiding van kerk en staat.
Naar aanleiding hiervan werd in Anjurn een naamloze vennootschap opgericht.
Het doel van deze instelling was het veilig stellen van deze bezittingen en
de opbrengsten hiervan te'benutten voor het algemeen welzijn van de Anjumer
bevolking.
In die dagen'sprak men niet van "Vennootschap" maar van "Reederij".
Deze Reederij werd bestuurd door twee stemgerechtigde inwoners van boven de
25 jaar en zij bestond uit twee klassen.
De eerste klasse werd gevormd door hen, die voor minimaal f 25,-- hadden in-
geschreven en hiermee hadden zij dan stemrecht in deze instelling.
Degene die minder dan f 25,-- bijdroeg, behoorde toe tot de tweede klasse en
bezaten geen stemrecht.
Ook kon men meer dan één aandeel kopen. (Eén aandeel kostte f 25,--). De des-
tijds in Anjum wonende Ds. G. van Kleffens en J.J. van Eizinga hebben voor
niet ninder dan 25O Caroli guldens ingetekend: een voor die tijd belangrijke
som.
Een zekere Jan Thgmas uit Anjun was de hoogste met 300 Car. glds en hieruit
kunnen we rustig concluderen dat hij een rijk man geweest noet zÍjn.
In totaal werd er voor / 3425,-- ingetekend en wel a1s volgt verdeeld:
l intekenaar van / 3OO,--, 2 van f 25O,--, l van f 2OO,--, l van 15O,--,
1 van f 125,-- 10 van f 1OO,--, 10 van f 5O,-- en 26 van f 25,--.
(Ðe z.g. tweede klasse kwam dus niet voor).
In totaal werden 137 aandelen à f 25, -- verkocht en orLze zøopas genoende
Jan Thomas had dus voor L2/t37 deel in de opgerichte naamloze vennootschap.
Deze aandelen, Reeder-cedul1en genoemd (de aandeelhouders heetten dan ook
"Reeders"), waren gedrukt op kleine zegels van twee stuivers en waren voor-
zien van de volgende, letterlijke, inhoud:

J.J. van Eizinga, verklaard in qlt. al-s Eerste Bestierder en Boekhouder
der Rederye-Goederen tot Nut der Bewoonders van den dorpe ANJUM door
Intekeninge in 't jaar L797 opgerigt, Ontvangen te hebben van....(a)...
Een somma van . . .(b). . . staande in 't Rederye-boek op Pag (c). . .

aangetekent.
Daar nu de geheele Intekeninge deezer Rederye bedraagt Een Somma van
drie Duizent vier hondert en vijf en twintigh Caroli Guldens, zo geblijkt
dat dezelve l{ede-Reder en Eijgenaar is voor . .. (d). . . gedeelte van alle
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Alle Anjumers zullen deze gedenksteen weten te vinden maar wat dit nu precies 

inhield zal voor velen een open vraag zijn. 

We zullen de geschiedenis van 'De Reederij! eens nagaan. 

In 1797 moesten de kerkelijke goederen worden verkocht in verband met de toen 

in Friesland plaatsvindende scheiding van kerk en staat. 

Naar aanleiding hiervan werd in Anjum een naamloze vennootschap opgericht. 

Het doel van deze instelling was het veilig stellen van deze bezittingen en 

de opbrengsten hiervan te benutten voor het algemeen welzijn van de Anjumer 

bevolking. 

In die dagen’sprak men niet van "Vennootschap! maar van "Reederij". 

Deze Reederij werd bestuurd door twee stemgerechtigde inwoners van boven de 

25 jaar en zij bestond uit twee klassen. 

De eerste klasse werd gevormd door hen, die voor minimaal f 25,-- hadden in- 

geschreven en hiermee hadden zij dan stemrecht in deze instelling. 

Degene die minder dan f 25,-- bijdroeg, behoorde toe tot de tweede klasse en 

bezaten geen stemrecht. 

Ook kon men meer dan één aandeel kopen. (Eén aandeel kostte f 25,--). De des- 

tijds in Anjum wonende Ds. G. van Kleffens en J.J. van Eizinga hebben voor 

niet minder dan 250 Caroli guldens ingetekend: een voor die tijd belangrijke 

som. 

Een zekere Jan Thomas uit Anjum was de hoogste met 300 Car. glds en hieruit 

kunnen we rustig concluderen dat hij een rijk man geweest moet zijn. 

In totaal werd er voor f 3425,-- ingetekend en wel als volgt verdeeld: 

1l intekenaar van f 300,--, 2 van f 250,--, 1 van f 200,--, 1 van 150,--, 

1 van f 125,-- 10 van f 100,--, 10 van f 50,-- en 26 van f 25,--. 

(De z.g. tweede klasse kwam dus niet voor). 

In totaal werden 137 aandelen à f 25,-- verkocht en onze zopas genoemde 

Jan Thomas had dus voor 12/137 deel in de opgerichte naamloze vennootschap. 

Deze aandelen, Reeder-cedullen genoemd (de aandeelhouders heetten dan ook 

"Reeders''), waren gedrukt op kleine zegels van twee stuivers en waren voor- 

zien van de volgende, letterlijke, inhoud: 

J.J. van Eizinga, verklaard in qlt. als Eerste Bestierder en Boekhouder 

der Rederye-Goederen tot Nut der Bewoonders van den dorpe ANJUM door 

Intekeninge in 't jaar 1797 opgerigt, Ontvangen te hebben van ...(a)... 

Een somma van ...(b)... staande in 't Rederye-boek op Pag. ...(c)... 

aangetekent. 

Daar nu de geheele Intekeninge deezer Rederye bedraagt Een Somma van 

drie Duizent vier hondert en vijf en twintigh Caroli Guldens, zo geblijkt 

dat dezelve Mede-Reder en Eijgenaar is voor ...(d)... gedeelte van alle 
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Goederen en Effecten, thans in Eijgendom aan vorengemelde Rederye toe-
behorende, en die in 't vervolg door dezelve wettelljk worden bekomen.
Weshalven deeze niet alleen Passeere voor Quitantie, maar teffens ook
voor een Reder-Cedulle om ten allen tijde aan te toonen zijn Regt en
Eijgendom voor . . . (d). . . gedeelte aan voorschreven Rederye-Goederen.

Actum den 2 Septembr. L797

(geteekend) J.J. v. Eizinga.

Naam van de deelnemer.
Inschrijvingssom in Car. guld
Pag. 30 tot en met 34.
Eén of meer 137 gedeelten.

Op 29 maart 179? was men er in geslaagd om 46 pondematen land van de kerk
en 6 pondematen van de diaconie aan te kopen. (Een pondemaat is ongeveer
L/3 t.a). Ook had de Reederij land te Morra, Lioessens, Weerd en Nieuwland.
Wat deed men eigenlijk net de opbrengsten van deze bezittingen?
Nu, dat was niet niks. Veel werd er voor de armen gedaan, zelfs het betalen
van hun belastingschulden enz.
We zul1en het administratieboek (thans in de Provinciale Bibliotheek te
Leeuwarden) er eens bijpakken en nemen hieruit een paar willekeurige grepen:
Op 12 oktober 18O3 werd Antje Boukes, echtgenote van H. Dijkstra en wonende
op Roptazijl, tot vroedvrouw aangesteld voor Anjum e.o. op een traktement
van / 120,-- per jaar. Dit honorarium werd dus door de Reederij bekostigd.
In hetzelfde jaar werden tevens toelagen verstrekt aan predikant- en onder-
wi j s t raktementen .

In 18O6 urerd ten behoeve van het dorp een draagbare brandspuit aangeschaft'
die werd geplaatst bij kastelein Teake Pytters. De vier brandneesters kregen
elk een halve Ducaton per jaar. Twee jaar later werden evangelische gezang-
boeken uitgereikt aan on- en minvermogenden, terwljt in 1813 de dorpsomroeper
een nieuwe trommel kreeg.
Ook werd een bijdrage gegeven voor het onderwijs van arme kinderen.
Op 25 april 1814 viel het besluit om het achterstallige predikantstraktement
over 1811, 1812 en gedeeltelijk 1813 te betalen, ruim f 87O,-- (waarschijn-
lijk betrof het hier vakaturebeurten daar Ds. G. van Kleffens op 12 april
1812 was overleden terwijl zijn opvolger Ds. P. Heeringa pas in 1813 kwam).
Op 29 juni 1815 'Àrerd de Koning / 5OO,-- aangeboden tot ondersteuning van
hen die bij Waterloo gewond waren geraakt, terwijl in 1816 een nieuwe vlag
voor het dorp werd gekocht. Een jaar later betaalde de Reederii f 31'--
voor het redden van twee kinderen tljdens een brand van het Lytshús van
Frans Bauke Teetstra.
Op 19 februari 1818 besloten de Reeders tot het oprichten van een Arnhuis
in Anjum, dat met verf- en smidswerk f 4600,-- heeft gekost terwijl op
17 januarÍ 1823 werd besloten hierbij een schuur of verkplaats te bouwen.

a
b
c
d
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Goederen en Effecten, thans in Eijgendom aan vorengemelde Rederye toe- 

behorende, en die in 't vervolg door dezelve wettelijk worden bekomen. 

Weshalven deeze niet alleen Passeere voor Quitantie, maar teffens ook 

voor een Reder-Cedulle om ten allen tijde aan te toonen zijn Regt en 

Eijgendom voor ...(d)... gedeelte aan voorschreven Rederye-Goederen. 

Actum den 2 Septembr. 1797 

(geteekend) J.J. v. Eizinga. 

Naam van de deelnemer. 

Inschrijvingssom in Car. guld. 

Pag. 30 tot en met 34. 

Eén of meer 137 gedeelten. 
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Op 29 maart 1797 was men er in geslaagd om 46 pondematen land van de kerk 

en 6 pondematen van de diaconie aan te kopen. (Een pondemaat is ongeveer 

1/3 ha). Ook had de Reederij land te Morra, Lioessens, Weerd en Nieuwland. 

Wat deed men eigenlijk met de opbrengsten van deze bezittingen? 

Nu, dat was niet niks. Veel werd er voor de armen gedaan, zelfs het betalen 

van hun belastingschulden enz. 

We zullen het administratieboek (thans in de Provinciale Bibliotheek te 

Leeuwarden) er eens bijpakken en nemen hieruit een paar willekeurige grepen: 

Op 12 oktober 1803 werd Antje Boukes, echtgenote van H. Dijkstra en wonende 

op Roptazijl, tot vroedvrouw aangesteld voor Anjum e.o. op een traktement 

van f 120,-- per jaar. Dit honorarium werd dus door de Reederij bekostigd. 

In hetzelfde jaar werden tevens toelagen verstrekt aan predikant- en onder- 

wijstraktementen. 

In 1806 werd ten behoeve van het dorp een draagbare brandspuit aangeschaft, 

die werd geplaatst bij kastelein Teake Pytters. De vier brandmeesters kregen 

elk een halve Ducaton per jaar. Twee jaar later werden evangelische gezang- 

boeken uitgereikt aan on- en minvermogenden, terwijl in 1813 de dorpsomroeper 

een nieuwe trommel kreeg. 

Ook werd een bijdrage gegeven voor het onderwijs van arme kinderen. 

Op 25 april 1814 viel het besluit om het achterstallige predikantstraktement 

over 1811, 1812 en gedeeltelijk 1813 te betalen, ruim f 870,-- (waarschijn- 

lijk betrof het hier vakaturebeurten daar Ds. G. van Kleffens op 12 april 

1812 was overleden terwijl zijn opvolger Ds. P. Heeringa pas in 1813 kwam). 

Op 29 juni 1815 werd de Koning f 500,-- aangeboden tot ondersteuning van 

hen die bij Waterloo gewond waren geraakt, terwijl in 1816 een nieuwe vlag 

voor het dorp werd gekocht. Een jaar later betaalde de Reederij f 31,-- 

voor het redden van twee kinderen tijdens een brand van het Lytshûs van 

Frans Bauke Teetstra. 

Op 19 februari 1818 besloten de Reeders tot het oprichten van een Armhuis 

in Anjum, dat met verf- en smidswerk f 4600,-- heeft gekost terwijl op 

17 januari 1823 werd besloten hierbij een schuur of werkplaats te bouwen. 
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In 1829 werd f 927,-- uitgetrokken voor de verbouw van een huis tot school-
en onderwijzerswoning te Ezunazijl. Bovendien werd deze school van de nodige
meubels voorzien.
In 1834 werd een ni.euwe pomp in een put geplaatst voor f 355,58å. Voorts
werd in 1836 / 1163,64å uitgegeven voor de uitbreiding van de schuur bij het
Armhui-s, terwijl in 1844 werd deelgenomen aan een 3% geldlening. Tevens werd
in hetzelfde jaar f 48O,-- besteed voor de aankoop van een betere brandspuit.
Ten behoeve van werkverschaffing werd in t846 24 pondematen land gehuurd en
met vlas bebouwd, terwijl de armvoogdij f 300,-- er de diaconie / 10O,--
kreeg.
In 185O werd bij de oude school een regenwaterbak aangelegd voor het Armhuis,
terwijl van 1853 tot 1859 uitkeringen in verschÍllende vorm aan behoeftigen
plaats had.
Een gedeelte van de Achterweg werd als kunstweg aangelegd in 1859 (vanaf
de handwijzer naar Oostnahorn tot de molen van H. Turkstra).
Ook werd een bedrag uitgegeven ten behoeve van een nieuwe straatverlichting.
De Ned. Herv. Kerk kreeg in 1862 f 1000,-- voor nieuwe ramen in de kerk,
terwijl verder voor de werkverschaffing vlas werd aangekocht voor een bedrag
van f 400,--
In 1863 werd opnieuw geld geschonken aan de armvoogdij en de diaconie.
Tevens werden voor de kerk zilveren broodschalen, zilveren offerschalen en
een zilveren beker aangekocht.
In de jaren 1864 tot 187O werd geld uitgegeven voor wegverbetering (Skeane-
wei, Feartwei en Brouwerswei), terwijl in het laatste jaar ook het openbaar
en bijzonder onderwijs giften ontvingen.
Ook werd besloten tot de aanleg van de Nije wei (Nieuweweg).
In 1871 kregen de Reeders verschil van mening over de te besteden gelden.
In een buitengewone vergadering van de aandeelhouders op 21 septenber 1871
werd besloten de Reederij op te heffen.
Toch heeft het nog enkele jaren geduurd voor het zover was. In juni 1874
werden de bestuurders genachtigd een gedenksteen te plaatsen aan de Nieuwe-
weg'
Mocht U hier op een zondag toevallig langs "kuieren", denk dan nog eens aan
deze instelling die zo vreselijk veel voor onze - neestal zeer arme - voor-
ouders heeft betekend.
Op 13 augustus L874 was er weer een bestuursvergadering. Er werd voorgesteld
om het brandkoffertje net de officiële stukken en de trom over te dragen aan
de kerkvoogden voor / 25,-- onder verplichting de boeken en bescheiden van
de Reederij te bewaren.
De onroerende goederen werden publiekelijk verkocht op 19 oktober en
2 november L874 door de destijds in Anjum wonende notaris R. Fockema.
De zuivere opbrengst hiervan was f 40.58O,80, waarvan elke deelnemer een
7/52 deeL kreeg nl. f 78O,4O.
De laatste vergadering werd gehouden op 7 juni 1875, waar alle aanwezige
Reeders hun namen zetten in het administratieboek van "Ðe Reederij".
Hiernaast deze )-aat.ste bladzijde.
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In 1829 werd f 927,-- uitgetrokken voor de verbouw van een huis tot school- 

en onderwijzerswoning te Ezumazijl. Bovendien werd deze school van de nodige 

meubels voorzien. 

In 1834 werd een nieuwe pomp in een put geplaatst voor f 355,584. Voorts 

werd in 1836 f 1163,64% uitgegeven voor de uitbreiding van de schuur bij het 

Armhuis, terwijl in 1844 werd deelgenomen aan een 3% geldlening. Tevens werd 

in hetzelfde jaar f 480,-- besteed voor de aankoop van een betere brandspuit. 

Ten behoeve van werkverschaffing werd in 1845 24 pondematen land gehuurd en 

met vlas bebouwd, terwijl de armvoogdij f 300,-- en de diaconie f 100,-- 

kreeg. 

In 1850 werd bij de oude school een regenwaterbak aangelegd voor het Armhuis, 

terwijl van 1853 tot 1859 uitkeringen in verschillende vorm aan behoeftigen 

plaats had. 

Een gedeelte van de Achterweg werd als kunstweg aangelegd in 1859 (vanaf 

de handwijzer naar Oostmahorn tot de molen van H. Turkstra). 

Ook werd een bedrag uitgegeven ten behoeve van een nieuwe straatverlichting. 

De Ned. Herv. Kerk kreeg in 1862 f 1000,-- voor nieuwe ramen in de kerk, 

terwijl verder voor de werkverschaffing vlas werd aangekocht voor een bedrag 

van f 400,-- 

In 1863 werd opnieuw geld geschonken aan de armvoogdij en de diaconie. 

Tevens werden voor de kerk zilveren broodschalen, zilveren offerschalen en 

een zilveren beker aangekocht. 

In de jaren 1864 tot 1870 werd geld uitgegeven voor wegverbetering (Skeane- 

wei, Feartwei en Brouwerswei), terwijl in het laatste jaar ook het openbaar 

en bijzonder onderwijs giften ontvingen. 

Ook werd besloten tot de aanleg van de Nije wei (Nieuweweg). 

In 1871 kregen de Reeders verschil van mening over de te besteden gelden. 

In een buitengewone vergadering van de aandeelhouders op 21 september 1871 

werd besloten de Reederij op te heffen. 

Toch heeft het nog enkele jaren geduurd voor het zover was. In juni 1874 

werden de bestuurders gemachtigd een gedenksteen te plaatsen aan de Nieuwe- 

weg. 

Mocht U hier op een zondag toevallig langs "kuieren", denk dan nog eens aan 

deze instelling die zo vreselijk veel voor onze —- meestal zeer arme — voor- 

ouders heeft betekend. 

Op 13 augustus 1874 was er weer een bestuursvergadering. Er werd voorgesteld 

om het brandkoffertje met de officiële stukken en de trom over te dragen aan 

de kerkvoogden voor f 25,-- onder verplichting de boeken en bescheiden van 

de Reederij te bewaren. 

De onroerende goederen werden publiekelijk verkocht op 19 oktober en 

2 november 1874 door de destijds in Anjum wonende notaris R. Fockema. 

De zuivere opbrengst hiervan was f 40.580,80, waarvan elke deelnemer een 

1/52 deel kreeg nl. f 780,40. 

De laatste vergadering werd gehouden op 7 juni 1875, waar alle aanwezige 

Reeders hun namen zetten in het administratieboek van "De Reederij". 

Hiernaast deze laatste bladzijde. 
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Hoofdstuk XX 137

HET ONDERWIJS IN ANJUM

e eerste schoLen van ons land dateren uit omstreeks het jaar 1000
Het waren Christelijke scholen, die nauw waren verbonden met de
kerk. Toen Anjum in + 1180 zijn kerk ging bouwen, begon daarmee
ook de geschi.edenis van het Chr. onderwijs in het dorp. Helaas

is over deze periode niets bekend.
Rond 1580 werd de Hervorming ingevoerd en ook de Anjumers gingen mee met
de Refonnatie. De toen in Anjun wonende schoolmeester Sijmon Bernardi was
ook bereid om "Gereformeerd" te rilorden, zod,at hij zijn functie in het dorp
zou kunnen behouden.
Hier moeten we echter niet te raar van opkijken want dit ging in die dagen,
evenals bij pastoors, heel genakkelijk. AIs dank kreeg "de opvoeder van de
Anjumer jeugd" een geschenk van elke huisman, benevens vijf pondematen 1and.
Zoals reeds werd gezegd was de school een "School met de Bijbel" en dit
bleef zo tot ongeveer 18OO (Franse tijd). In deze periode raakte het
Bijbels onderwijs geheel op de achtergrond en na verloop van een tiental
jaren was de school een school zonder de Bijbel geworden.
llet het aantrekken van onderwijzers vlotte het ook niet aI te best.
In de 17e eeuw zat Anjum er zelfs een hele tijd zonder. $laarschijnlijk
hebben de bewoners ook zelf niet hun uiterste best gedaan om een school-
meester te benoemen. Hoe het ook zij: Gedeputeerde Staten van Friesland
was het klaarblijkelijk nj.et eens net deze gang van zaken want door hen
werd een onderwijzer naar Anjun gezonden met de volgende brief aan de
grietman:

"Alzoe wy onderricht zijn dat in den dorpe Aengum in Uwe grietenie geen
schoolmr. gehouden u¡ordt omme de jeucht aldaer in goeden tucht ende
Evangelische leere te onderwysen, daerdeur zij van jongs op tot een
ongeregelt leven hen wennen ende wy gheneicht zijn de eere Gods soe
veele nogelyck te verbreyden, ten eynde zij deur eenen bequamen school-
mr. in de waere Christ. Evangelische leere mochte onderwesen ende op-
ghevoedet worden, soe ist dat wy, gehoort hebbende die goede getuyche-
nisse van Albert Geverijnsz. ons voorgedragen, denselve hun nits desen
toesenden on het schoolampt in den dorpe Aengun vs. bij provisie te be-
dienen".

In de tveede helft van de 19e eeuw uras er in Anjuut een openbare lagere
school met gemÍddeld een 140 leerlingen en éên te Ezttmazijl met een 70
leerlingen. De school van Anjum stond vlak bij de Ned. Herv. Kerk.
Na de bouw van de nieuwe school aan de Nieuweweg, die thans is afgebroken
werd het oude gebouw gebruikt als vergaderruimte waar onze oude dorps-
fotograaf Jacob Mosselman de scepter zwaaide.
Van deze oude school was Dhr. D. Ykema sinds oktober 1895 hoofd.
Vele ouderen uit Anjun zullen zich nog wel zijn opvolgers, meester Wielinga
en Wiersma herinneren. Dhr. Wiersma woonde laatst in een gedeelte van het
oude stationshuis, $¡aar nu het pension van Willen Haaksma is.
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HET ONDERWIJS IN ANJUM 

e eerste scholen van ons land dateren uit omstreeks het jaar 1000. 

Het waren Christelijke scholen, die nauw waren verbonden met de 

kerk. Toen Anjum in + 1180 zijn kerk ging bouwen, begon daarmee 

ook de geschiedenis van het Chr. onderwijs in het dorp. Helaas 

is over deze periode niets bekend. 

Rond 1580 werd de Hervorming ingevoerd en ook de Anjumers gingen mee met 

de Reformatie. De toen in Anjum wonende schoolmeester Sijmon Bernardi was 

ook bereid om "Gereformeerd" te worden, zodat hij zijn functie in het dorp 

zou kunnen behouden. 

Hier moeten we echter niet te raar van opkijken want dit ging in die dagen, 

evenals bij pastoors, heel gemakkelijk. Als dank kreeg "de opvoeder van de 

Anjumer jeugd" een geschenk van elke huisman, benevens vijf pondematen land. 

Zoals reeds werd gezegd was de school een "School met de Bijbel" en dit 

bleef zo tot ongeveer 1800 (Franse tijd). In deze periode raakte het 

Bijbels onderwijs geheel op de achtergrond en na verloop van een tiental 

jaren was de school een school zonder de Bijbel geworden. 

Met het aantrekken van onderwijzers vlotte het ook niet al te best. 

In de 17e eeuw zat Anjum er zelfs een hele tijd zonder. Waarschijnlijk 

hebben de bewoners ook zelf niet hun uiterste best gedaan om een school- 

meester te benoemen. Hoe het ook zij: Gedeputeerde Staten van Friesland 

was het klaarblijkelijk niet eens met deze gang van zaken want door hen 

werd een onderwijzer naar Anjum gezonden met de volgende brief aan de 

grietman: 

  

"Alzoe wy onderricht zijn dat in den dorpe Aengum in Uwe grietenie geen 

schoolmr. gehouden wordt omme de jeucht aldaer in goeden tucht ende 

Evangelische leere te onderwysen, daerdeur zij van jongs op tot een 

ongeregelt leven hen wennen ende wy gheneicht zijn de eere Gods soe 

veele mogelyck te verbreyden, ten eynde zij deur eenen bequamen school- 

mr. in de waere Christ. Evangelische leere mochte onderwesen ende op- 

ghevoedet worden, soe ist dat wy, gehoort hebbende die goede getuyche- 

nisse van Albert Geverijnsz. ons voorgedragen, denselve hun mits desen 

toesenden om het schoolampt in den dorpe Aengum vs. bij provisie te be- 

dienen’, 

In de tweede helft van de 19e eeuw was er in Anjum een openbare lagere 

school met gemiddeld een 140 leerlingen en één te Ezumazijl met een 70 

leerlingen. De school van Anjum stond vlak bij de Ned. Herv. Kerk. 

Na de bouw van de nieuwe school aan de Nieuweweg, die thans is afgebroken 

werd het oude gebouw gebruikt als vergaderruimte waar onze oude dorps- 

fotograaf Jacob Mosselman de scepter zwaaide. 

Van deze oude school was Dhr. D. Ykema sinds oktober 1895 hoofd. 

Vele ouderen uit Anjum zullen zich nog wel zijn opvolgers, meester Wielinga 

en Wiersma herinneren. Dhr. Wiersma woonde laatst in een gedeelte van het 

oude stationshuis, waar nu het pension van Willem Haaksma is. 
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Bij gebrek aan ì.eerlingen werd de openbare lagere school rond 1970 gesloten
en in 1976 afgebroken.
We gaan de klok een dikke eeuw terugdraaien en bevinden ons dan in het jaar
1865. Zoals we al weten waren veel scholen geworden tot scholen zonder de
Bijbel, zonder gebed en zonder Bijbels onderwijs.
Ook met de scholen van Anjun en Ezumazijl was het niet beter gesteld.
Toch was er, sinds de dagen van Ds. Buning, wel het één en ander veranderd
in het beruchte Anjun. Veel ouders van schoolgaande kinderen nannen niet
langer genoegen met het openbaar onderwijs.
llaar wat dan?.
Er was rnaar êén goede oplossing; ze1-f een school met de Bijbel stichten.
Wel zou dit enorrne problemen met zich meebrengen op financieel gebied,
want a11es en dan ook alles zou men zelf moeten bekostigen. Van de Staat
en de Gemeente zou nen geen cent subsidÍe ontvangen.
Ondanks dit alles waren veel Anjumers toch vast besloten om een Chr. School
in het leven te roepen. Op 14 april 1865 kwanen in het huis van "baes
nounder" H. Turkstra een achttal personen bijéén om eens over deze plannen
te praten. Dit waren: de toennalige Anjumer predikant Ds. J. Enderlé,
J.Y. Botma, A.D. Beintema, A.D. Douma, W.W. Holwerda, J.R. Turkstra,
R. Weersma en de molenaar zelf.
Zij kwamen luisteren naar een uitéénzetting over het Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs door Dhr. G. van Emmerik uit Amsterdam.
Deze, in 1860 opgerichte organisatie trachtte overal in Nederland de stich-
ting van Chrj.stelijke scholen te stimuleren. Een leidende ro1 speelde
daarbij Mr. Groen van Prinsterer, één der voormannen van het Réveil.
Men liet er geen gras over groeien, want in feite werd in deze vergadering
de "Vereniging van Chr. Nat. Schoolonderwijs te Anjun" opgericht.
De zaak werd direkt flink aangepakt. Er werd een bestuur gevormd en leden
gewonnen. Veel leden zeLfs, zod.at de oprichting van de Chr. Nat. School
heel dichtbij kwan.
Natuurlijk was er ook tegenstand. Een raadscommissie bracht rapport uit
aan de gemeenteraad en hier schrijven deze tegenstanders het volgende:

"De voorgespiegelde Bijzondere school te Anjun is enkel het uitvloeisel
ener opgevatte mening van een aantal ingezetenen van dat dorp, die zich
laten drijven door de opgewonden werktuigen van een sluwe partij in den
lande, welke onder de ler¡s van Christelijke waarheid, twist en twee-
dracht onder het volk zoqken te verwekken, teneinde onder de troebelen
der verdeeldheid, hun lichtschuwend doel - de omverwerping van de be-
staande orde van zaken in de Staat - te zoeþ.en te bereiken".

Toch zetten deze "bedreigers van de Staat" hun pogingeÍl voort en op 1 nrei
1865 (14 dagen na de eerste vergadering) slaagden zij er j.n een woonhuis
met koetshuis en stalling op een vrij ruim terrein aan te kopen voor de
somma van / 4OOO,--.
Dit huis wat stond op ongeveer de4elfde plaats $¡aar nu het schoolplein is,
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was in eigendom van de destijds in Anjurn wonende notaris Fockema. Daar hij
nog geen nieuwe woning had, moest men nog ruim een half jaar wachten voor
met de verbouwing kon worden begonnen.
Gelukklg kwam deze in het voorjaar van 1866 tot stand.
Met het aantrekken van een schoolhoofd ging het minder vlot dan men gehoopt
had. Ondanks een beloofd salaris van f 75O,-- p€r jaar net vrij wonen en
een gedeeltelijke vergoeding van de personele belasting, kreeg het school-
bestuur toch een vijftal bedankjes te verwerken. Gelukkig na¡n nummer zes
de benoemi-ng aan en zo werd Dhr. Jean Samuêl Crousaz het eerste hoofd van
de Chr. Nat. School in Anjum.
Behalve de hoofdakte was Dhr. Crousaz ook nog in het bezit van de akten
Wiskunde, Frans, Duits en Gymnastiek.
Op 3 juli 1866 werd de school op een feestelijke wij ze in gebruik genomen
met een openingsrede van de inmiddels in Anjun staande predikant Ds. Ploos
van Amstel. .'s Middags \rras er een samenkomst van genodigden in de Ned. Herv.
Kerk.
BÍj de opening had de school al dadelijk 110 leerlingen en de beide open-
bare scholen verloren meer dan de helft van hun leerlingen.
De school op Ezvnazijl werd in 1883 aI opgeheven.
Deze 110 jongens en meisjes zaten, met hun schoolhoofd en onderwíjzer
R. v.d. Stal, in één lange ruimte. Hoe deze beide onderwijzers dat geklaard
hebben, kunnen we ons noeÍlijk voorstellen.
Pas na tien jaar werden er twee lokalen van gemaakt. Dit was ook meer dan
nodig want het leerlingenaantal was inmiddels gestegen tot 150.
In 1881 waren er drie lokalen en in 1898 zelfs vier. Het leerlingenaantal
was inmiddels gestegen tot orn en nabij de 235.
In het oude schoolmeestershuis was enige jaren een bewaarschool (een soort
kleuterschool) gevestigd. Ook heeft Anjum + 26 jaar lang een avondschool
gekend. Een leerplicht bestond immers nog niet, dat kwam pas in 1900.
In 19O2 werd een onderwijzeres voor de eerste klas benoend. Het was llej.
A. Kuipers die later trouwde net T.P. v.d. Herberg.
Hoe ging het eigenli.jk met de financiên?.
Zoals we weten moesten de ouders van de schoolgaande kinderen alles zelf
bekostiggn, terwijl deze ouders vaak ook nog nee moesten betalen aan de
openbare scholen. Dit ging namelijk via een belastingsysteem. Voor de Chr.
Nat. School kreeg nen van de overheid geen cent subsidie.
Op 8 mei 1865 was door de gemeenteraad besloten om een nieuwe openbare
school te Ezumazijl te bouwen. Natuurlijk waren de voorstanders van het
Chr. onderwijs hier sterk optegen en zíj wendden zich tot Koning Willem III
met een rekest, waarin zij on vernietiging van het raadsbesluit vroegen.
In dit rekest wijzen de Anjuner voorstanders van bi,jzonder onderwijs erop:

"dat zij nu het vooruitzicht hebben, dat zij bij aI de opofferingen,
die zij zich reeds getroosten moeten om naar de begeerte van hun hart
hunne kinderen in de vreeze Gods op te voeden, oog tot onnoodige uit-
gaven voor een Openbare School aanmerkelijk zullen moeten bijdragen".
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En even verder

"dat zij door dit alles in hun goed recht meenen verkort te zijn".

Maar de toennalige Minister van Binnenlandse Zaken, waaronder tot 1918 ook
het onderwijs ressorteerde, dacht er anders over. Het rekest werd afgewezen
en de nieuwe openbare school op Ezumazijl werd gebouwd.
De voornaamste bron van inkomsten van de Chr. Nat. school vormden de
schoolgelden. De ouders betaalden voor één kind f 6,-- per jaar, voor 2
kindereu f g,-- en voor 3 kinderen / 10,50.
Een Anjumer arbeider verdiende in die periode ongeveer f O,L2 (twaalf
cent 1 I ) per uur. On het schoolgeld van zijn kind te betalen moest hij dus
50 uren werken. Voor 2 kinderen 75 uren en voor 3 kinderen 90 uren.
Het is wel duidelijk dat onze voorouders grote financiëIe offers hebben ge-
bracht.
Hoe zuinig de penningmeester de schoolkas ook beheerde, steeds was er een
tekort. Gelukkig waren er altijd goedgeefse Anjuners, zodat men altijd
weer een sluitend geheel kreeg.
In L886 kwam de kerkelijke strijd. Ook het schoolleven ondervond hiervan
een terugslag, maar tot een volledige breuk op schoolgebied is het in
Anjun gelukkig niet gekomen. We1 was het toenmalige hoofd der school Dhr.
H. .van Binnendijk, die in 1869 was gekomen, fe1 gekant tegen de Doleantie.
Hij stak zijn nening niet onder de schoolbanken en trad zelfs op tegen het
schoolbestuur. In verband hiennee brachten Taeke P. v.d. Herberg en D.A.
Beintema toen een bezoek aan meester Van Binnendijk en kort daarop vertrok
hij naar Ermelo.
In 19O5 werd de verbouwde wagenschuur door RÍjksscholentoezicht afgekeurd en
Anjun moest noodgedwongen een nieuwe school gaan bouwen. Het werd een, voor
die tijd, moderne school, degelijk gebouwd en een sieraad voor het dorp.

Ook met de financiêle kant ging het iets beter. Er.kwa^n een beetje steun
van de overheid, vergoeding voor het gebouw en voor het uitbetalen van de
salarissen.
Rond deze periode was het oude schoolmeestershuis dringend aan vernieuwing
toe en het schoolbeptuur besloot om een nieuwe woning te laten bouwen.
In 1911 kon het hoofd zijn nieuwe woning betrekken.
Van 1918 tot t926 was er een ULO-klas aan de Anjumer school verbonden maar
met de komst van de Ulo-scholen moest deze worden opgeheven.
Bij de nieuwe schoolwet van 1920 raakte nen geheel uit de financiêle pro-
blemen. Maar zoals neestal: na de ene zorg komt de andere. în L922 kon het
schoolbestuur met de beste wil ter wereld geen onderwijzend personeel
krijgen. Veel advertenties werden in de dagbladen geplaatst, maar het resul-
taat r¡tas nul-komma-nu1 .

In die dagen was er een grote woningschaarste en het schoolbestuur besloot
een dubbele onderwijzerswoning te laten bouwen, vlak bij de school. Het
middel heeft uitstekend geholpen.
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Nieuwe school met het nog oude schoolmeestershuis.    
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viez'de níj uan Línks naar rechús.. I\teester v.d. [rerf, JantJe Brouwer,Jantje Dekema, Dirk postna, Gerke Boersma, Dirk Brouwer, Roer Braaksma,Griet Postma en Mej. Tine Westra.
Dez'de z'í,j: Dieuwke Boersma, sjoukJe Dekema, Gri.etje redema, Renske redema,Oekje Dekema en Nynke fedena.
T1¡eede ní'j: Gríetje redena, Jannie Dijkstra, Renske wielinga, meesterA. snit, Arie Bandstra, Renske zijlstra, Griet Agema en Hinke DiJkstra.Eerste nij: Jenne Dekema, Klaas zijLstra, Bote Dijkstra, Jenne Dijkstra,Jan Boersma, Meindert Dekema, Harke redema en Jacob redema.
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Vierde rij van links naar rechts: Meester v.d. Werf, Jantje Brouwer, 
Jantje Dekema, Dirk Postma, Gerke Boersma, Dirk Brouwer, Roel Braaksma, 
Griet Postma en Mej. Tine Westra. 
Derde rij: Dieuwke Boersma, Sjoukje Dekema, Grietje Iedema, Renske Iedema, 
Oekje Dekema en Nynke Iedema. 
Tweede rij: Grietje Iedema, Jannie Dijkstra, Renske Wielinga, meester 
A. Smit, Alie Bandstra, Renske Zijlstra, Griet Agema en Hinke Dijkstra. 
Eerste rij: Jenne Dekema, Klaas Zijlstra, Bote Dijkstra, Jenne Dijkstra, 
Jan Boersma, Meindert Dekema, Harke Iedema en Jacob Iedema. 
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In 1923 kwam de in Anjun ngg zo bekende meester A. Snit. Hij was het achtste
schoolhoofd en ruim 33 jaar aan de school werkzaaln.
(lVeet u nog'hoe prachtig meester Snit kon schaatsen?)
Bij een vakature in 1929 kwamen er 40 sollicitanten opdraven - een heel
verschil met L922 - waaronder drie uj.t Anjum zeLf. Toen meester Hellinga in
1933 met pensioen Bing, u'aren er maar liefst 114 gegadigden.
Er was in deze periode een grote werkloosheid en bezuinigingen op velerlei
gebied. Kortom:. we zaten midden in de krisisjaren.
Ook de oorlogsjaren 1940/45 waren voor het Chr. onderwijs in Anjum een
moeilijke tijd. Ook toen is er door de nationaal socialistische macht een
aanslag gedaan op de vrijheid van het christelijk onderwljs. De bezetter
wilde de benoeming van het onderwijzend personeel regelen en daarmee de
richting van het onderwijs bepalen.
Hierop heeft het Anjuner schoolbestuur een krachtig "neen" laten horen.
Het resultaa"t was: intrekking der rijkssubsidie, doch hierop was het ant-
woord van de Anjumers direkt en spontaan: dan betalen we het - weer - zeLf'.
Op éên enkele oproep kwam f 6000,-- op tafel om het personeel te kunnen
betal-en.
We zullen er hier maar niet verder op ingaan.
Bij de bevrijding i-n 1945 werd een schitterend dorpsfeest gevierd, de be-
woners in die dagen wel toevertrouwd.
Het dorp begon weer op te leven en ook op schoolgebied kwamen er verande'
ringen. Onderwijzers en onderwijzeressen kwamen en gingen.
Enkele gezinnen - waaronder één met twaalf kinderen - emigreerden naar
Canada en het leerlingenaantal was flink dalende.
Toch werd er in 1951 nog een zesde lokaal bij de school gebouwd.
Negen jaar later, op 6 januari 1960, werd aan de Holdingastraat een kleuter-
school in gebruik genomen met één lokaal. Veertig kleuters konden worden ge-
plaatst, terwijl er twintig op de wachtlijst kwamen.
In datzelfde jaar kwamen klas 7 en 8 van de school te vervallen en het
leerlingenaantal daalde nog verder. 1962 was een jaar van veel vernieuwingen.
Er kwamen nieuwe tafeltjes en stoeltjes, nieuwe kasten, nÍeuwe vloerbedekking
enz. maar toch was ook dit schoolgebouw niet bestand tegen de "tand des tijds"
Enkele jaren terug werd de school afgebroken en een nieuw gebouw verrees -
alweer: ongeveer - op dezelfde plaats waar thans het schoolhoofd D. v.d. Boon
de scepter zwaait.
In de zuldmuur van de oude school was een gedenksteen gemetseld net het vol-
gende opschrift:

"Lucas 18 vers 16; Laat de kinderkens tot mij konen en verhindert hen
nlet. J. Botna en A. Beintena. 1866'r.

Jammer genoeg liet het schoolbestuur zich na de opening van de nieuwe school
even van een minder goede kant bewonderen. Het in Anjun gegeven muziekonder-
wijs mocht niet meer in de school plaatsvinden. Nogmaals: Ja^nmer, want op
dì.t gebied maakt Anjun beslist een uitzondering.
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moeilijke tijd. Ook toen is er door de nationaal socialistische macht een 

aanslag gedaan op de vrijheid van het christelijk onderwijs. De bezetter 

wilde de benoeming van het onderwijzend personeel regelen en daarmee de 

richting van het onderwijs bepalen. 

Hierop heeft het Anjumer schoolbestuur een krachtig "neen" laten horen. 

Het resultaat was: intrekking der rijkssubsidie, doch hierop was het ant- 

woord van de Anjumers direkt en spontaan: dan betalen we het - weer = zelf: 

Op één enkele oproep kwam f 6000,-- op tafel om het personeel te kunnen 

betalen. 

We zullen er hier maar niet verder op ingaan. 

Bij de bevrijding in 1945 werd een schitterend dorpsfeest gevierd, de be- 

woners in die dagen wel toevertrouwd. 

Het dorp begon weer op te leven en ook op schoolgebied kwamen er verande- 

ringen. Onderwijzers en onderwijzeressen kwamen en gingen. 

Enkele gezinnen - waaronder één met twaalf kinderen — emigreerden naar 

Canada en het leerlingenaantal was flink dalende. 

Toch werd er in 1951 nog een zesde lokaal bij de school gebouwd. 

Negen jaar later, op 6 januari 1960, werd aan de Holdingastraat een kleuter- 

school in gebruik genomen met één lokaal. Veertig kleuters konden worden ge- 

plaatst, terwijl er twintig op de wachtlijst kwamen. 

In datzelfde jaar kwamen klas 7 en 8 van de school te vervallen en het 

leerlingenaantal daalde nog verder. 1962 was een jaar van veel vernieuwingen. 

Er kwamen nieuwe tafeltjes en stoeltjes, nieuwe kasten, nieuwe vloerbedekking 

enz. maar toch was ook dit schoolgebouw niet bestand tegen de "tand des tijds". 

Enkele jaren terug werd de school afgebroken en een nieuw gebouw verrees - 

alweer: ongeveer -— op dezelfde plaats waar thans het schoolhoofd D. v.d. Boon 

de scepter zwaait. 

In de zuidmuur van de oude school was een gedenksteen gemetseld met het vol- 

gende opschrift: 

"Lucas 18 vers 16; Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen 

niet. J. Botma en A. Beintema. 1866". 

Jammer genoeg liet het schoolbestuur zich na de opening van de nieuwe school 

even van een minder goede kant bewonderen. Het in Anjum gegeven muziekonder- 

wijs mocht niet meer in de school plaatsvinden. Nogmaals: Jammer, want op 

dit gebied maakt Anjum beslist een uitzondering.
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Als nede-opbouwer van dit stukje kultuur krijg je dan toch wel even een
"slag voor je kop".
Gelukkig werd hiervoor een plaatsje gevonden in "de Dobbe".

Na dit kleine uitstapje gaan u¡e de lijst van bestuursleden nog eens door-
kijken. We treffen dan verschillende namen aan die wijzen op "erfopvolging".
Ook namen die buiten Anjum bekendheid hebben verkregen.
Dat zijn van die geslachten, die een stempel op een dorp drukken.
Ik noem er enkele:
J.Y
J.R
E.
M.L

. Botma, Y.E. Botma, A.D. Beintema

. Turkstra, T.P. v.d. Herberg, P.T
Sijtsma, F.L. Sijtsma, W. Sijtsma,
. Dijkstra, L.M. Dijkstra en O. Vi

, D.A
. v.d
B.S

ersen

. Bei.ntema, H.R. Turkstra,

. Herberg, T. v.d. Herberg,
ijtsna en vooral niet te vergeten:

Van het na-oorlogse personeel noeten we nog noenen: meester Gietena, meester
v.d. Werf, meester Bakker, juffrouw Tine (Westra) en .. och, het zijn
er zovelen die aan de Anjumer Chr. Nat. School hun beste krachten hebben
gegeven.
Ook de handwerkonderwijzeres juffrouw Eelkje (Visser) willen we nog met name
noemen
Tot slot een overzicht van de hoofden der school van 1866 tot heden.

j

I

!
t

I

I

J.
I

H.
,

Á.

S . Crousaz

van Binnendijk
. van der Poel

Zwatt

Keegstra

P1 ant inga

van Dam

Sflit
. zLjp
van der Boon

1866

1869

1889

L892

1904

1909

1918

L923

1956

L967

1869

1888

L892

1904

1909

1918

Lg23

1956

1966

heden

A

rj.
H.

rj.
rj.
A.

J.J
D.
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Als mede-opbouwer van dit stukje kultuur krijg je dan toch wel even een 

‘slag voor je kop''. 

Gelukkig werd hiervoor een plaatsje gevonden in "de Dobbe". 

Na dit kleine uitstapje gaan we de lijst van bestuursleden nog eens door- 

kijken. We treffen dan verschillende namen aan die wijzen op "erfopvolging". 

Ook namen die buiten Anjum bekendheid hebben verkregen. 

Dat zijn van die geslachten, die een stempel op een dorp drukken. 

Ik noem er enkele: 

J.Y. Botma, Y.E. Botma, A.D. Beintema, D.A. Beintema, H.R. Turkstra, 

J.R. Turkstra, T.P. v.d. Herberg, P.T. v.d. Herberg, T. v.d. Herberg, 

E. Sijtsma, F.L. Sijtsma, W. Sijtsma, B. Sijtsma en vooral niet te vergeten: 

M.L. Dijkstra, L.M. Dijkstra en O0. Viersen.   
Van het na-oorlogse personeel moeten we nog noemen: meester Gietema, meester 

v.d. Werf, meester Bakker, juffrouw Tine (Westra) en ....... och, het zijn 

er zovelen die aan de Anjumer Chr. Nat. School hun beste krachten hebben 

gegeven. 

Ook de handwerkonderwijzeres juffrouw Eelkje (Visser) willen we nog met name 

noemen. 

Tot slot een overzicht van de hoofden der school van 1866 tot heden. 

J.S. Crousaz 1866 —- 1869 

H. van Binnendijk 1869 - 1888 

A.A. van der Poel 1889 - 1892 

Tj. Zwart 1892 — 1904 

H. Keegstra 1904 — 1909 

Tj. Plantinga 1909 — 1918 

Tj. van Dam 1918 —- 1923 

A. Smit 1923 — 1956 

J.J. Zijp 1956 — 1966 

D. van der Boon 1967 - heden 
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Hoofdstuk XXI i45

TEUWFETST CHRISTELIJKE NATIONALE SCHOOL

anneer U deze tltel leest, zult U nisschien even met "Uwe ogen"
knipperen. Waarom een apart boofdstuk over het eeuwfeest van
de Chr. Nat. School?
Er zijn in Anjun veLe feesten gevierd. lle noemen hiervan de

Oranjefeesten, de dorpsfeesten, het grote Onafhankelijkheidsfeest in 1913,
de bevrijdingsfeesten, de jubilea van verschillende verenigingen enz. maaî
een 10O-jarig jubileumfeest is m.i. toclr wel een uitzondering waaraan we
best een apart hoofdstukje mogen wijden.

Het eeuwfeest van de Anjuner Chr. Nat. Sehool werd op donderdag en vrijdag
3O juni en 1 juli 1966 op een waardige en stijlvolle wijze gevierd.
Donderdagavond was er een herdenkingsdienst in de Geref. Kerk. Deze samen-
komst stond onder leiding van de voorzitter van het schoolbestuur, de heer
G. Haaksma, die na het samenzingen van Psalm 1O5 vers 1, 5 en 6 de 111e Psaln
voorl as
In zijn welkomstwoord heette hij de ouders van leerlingen en de talri.jk op-
gekomen oud-leerlingen hartelijk welkom. Verder begroette hij de kerkeraden
van de Ned. Herv. en de Geref. Kerk, het kollege van B. en W. van Oostdonge-
radeel, de inspekteur van het L.O., de inspekteur van het Chr. Nat. School-
onderwijs, de vertegenwoordigers van naburige scholen en van verschillende
onderwi j sorganisat ies .

Van verschillende oud-leerlingen waren schriftelijke gelukwensen binnenge-
komen, waarbij zeJ-fs één uit Canada.

De herdenkingsrede werd uitgesproken door Dr. Mr. K.D. de Vries, direkteur
van de Fryske Akadeny te Leeuwarden. In het kort liet hij de belangrijkste
historische gebeurtenissen de revue passeren welke wij in het vorige hoofd-
stuk reeds hebben beschreven en ook in het jubileunboekje "Na 1OO jaar"
zijn verneld.
Tevens werd het christelijk- en het nationale karakter van het onderwijs op
een duidelijke wijze uiteengezet door de spreker.
Met grote aandacht nrerd naar de rede van Dr. Mr. de Vries geluisterd en de
voorzitter vertolkte dan ook volkomen de gevoelens der aanwezigen, toen hij
de spreker dank bracht voor de wijze waarop hij bij deze jubileunviering
had gesproken.

Vervolgens was er een optreden van het circa 8O nan grote Chr. Mannenkoor
I'Laus Deo" uit Groningen. Voor de pauze waren het meest geestelijke liederen
die werden uitgevoerd, terwijl na de pauze nationale- en volksliederen werden
gezongen.

Tussen dit optreden was er een j.,ntermezzo van verschillende sprekers.
Als eerste sprak de heer P. Riemersma, de voorzítter van het jubileuncommité,
die de blijdschap en dankbaarheid van de leden en de oud-leerlingen ver-
tolkte. Uit naa¡n van het comnité bood hij een prachti.ge filnprojector aan
voor het onderwijs.
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EEUWFEEST CHRISTELIJKE NATIONALE SCHOOL 

anneer U deze titel leest, zult U misschien even met "Uwe ogen" 

knipperen. Waarom een apart hoofdstuk over het eeuwfeest van 

de Chr. Nat. School? 

Er zijn in Anjum vele feesten gevierd. We noemen hiervan de 

Oranjefeesten, de dorpsfeesten, het grote Onafhankelijkheidsfeest in 1913, 

de bevrijdingsfeesten, de jubilea van verschillende verenigingen enz. maar 

een 100-jarig jubileumfeest is m.ií. toch wel een uitzondering waaraan we 

best een apart hoofdstukje mogen wijden. 

  

Het eeuwfeest van de Anjumer Chr. Nat. School werd op donderdag en vrijdag 

30 juni en 1 juli 1966 op een waardige en stijlvolle wijze gevierd. 

Donderdagavond was er een herdenkingsdienst in de Geref. Kerk. Deze samen- 

komst stond onder leiding van de voorzitter van het schoolbestuur, de heer 

G. Haaksma, die na het samenzingen van Psalm 105 vers 1, 5 en 6 de 11lle Psalm 

voorlas. I 

In zijn welkomstwoord heette hij de ouders van leerlingen en de talrijk op- 

gekomen oud-leerlingen hartelijk welkom. Verder begroette hij de kerkeraden 

van de Ned. Herv. en de Geref. Kerk, het kollege van B. en W. van Oostdonge- 

radeel, de inspekteur van het L.O., de inspekteur van het Chr. Nat. School- 

onderwijs, de vertegenwoordigers van naburige scholen en van verschillende 

onderwijsorganisaties. 

Van verschillende oud-leerlingen waren schriftelijke gelukwensen binnenge- 

komen, waarbij zelfs één uit Canada. 

De herdenkingsrede werd uitgesproken door Dr. Mr. K.D. de Vries, direkteur 

van de Fryske Akademy te Leeuwarden. In het kort liet hij de belangrijkste 

historische gebeurtenissen de revue passeren welke wij in het vorige hoofd- 

stuk reeds hebben beschreven en ook in het jubileumboekje "Na 100 jaar" 

zijn vermeld. 

Tevens werd het christelijk- en het nationale karakter van het onderwijs op 

een duidelijke wijze uiteengezet door de spreker. 

Met grote aandacht werd naar de rede van Dr. Mr. de Vries geluisterd en de 

voorzitter vertolkte dan ook volkomen de gevoelens der aanwezigen, toen hij 

de spreker dank bracht voor de wijze waarop hij bij deze jubileumviering 

had gesproken. 

Vervolgens was er een optreden van het circa 80 man grote Chr. Mannenkoor 

“Laus Deo" uit Groningen. Voor de pauze waren het meest geestelijke liederen 

die werden uitgevoerd, terwijl na de pauze nationale- en volksliederen werden 

gezongen. 

Tussen dit optreden was er een intermezzo van verschillende sprekers. 

Als eerste sprak de heer P. Riemersma, de voorzitter van het jubileumcommité, 

die de blijdschap en dankbaarheid van de leden en de oud-leerlingen ver- 

tolkte. Uit naam van het commité bood hij een prachtige filmprojector aan 

voor het onderwijs. 
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Het woord was hierna aan het toenmalige hoofd der school, de heer J.J. Zijp.
Mede uit naam van het personeel bood hij een 3 meter lange vitrine aan t.b.v.
verschil-lende oude voor\ryerpen die bij de terpafgravingen bij Anjun werden
gevonden.
Namens het geneentebestuur van Oostdongeradeel bracht Burgemeester Van 14rijhe
gelukwensen over bij het eeuwjubileurn.
Moge Gods genade - aldus de Burgemeester - tot in lengte van jaren deze
school begeleiden en Zijn onmisbare zegen het mooie werk van het chr. onder-wijs aan deze school bekronen. Namens het gemeentebestuur bood hij een fraaie
aquarel aan, met een der narkantste hoekjes van Anjurn: de Ned. Herv. Kerk.
Vervolgens werd het woord gevoerd door de Inspekteur van het L.O., de heerKr. Boelens; de rnspekteur van het chr. Nat. schoolonderwijs, de heer
W'C' v.d. Waal; het hoofd der Chr. School te Nijkerk de heer A. Wiersma en
de oud-leer1ing P. Feddema, die ook de fraaie wandtekening in de ha1 van de
- nu.afgebroken - school had gemaakt.
Namens het oud-personeel sprak meester Gietema nog. Hij haalde veet her-inneringen op uit de oorlogsjaren en de tijd direkt daarna.
Ten slotte dankte de voorzitter alle sprekers en het koor voor deze prachtige
avond. Bii een herdenking als deze - aldus de voorzitter - komen de namen
van velen in onze gedachten, die ook hun tijd en krachten ¡ret tiefde voor
de zaak van de Christelijke school hebben gegeven. Ve1en van hen zijn nietmeer' want heel de wereld is op reis naar de eeuwigheid.
Aan ons is nu de taak om het pand door hen ons toevertrouwd, te bewaren enhet straks aan de volgende generatie over te geven. IrÍoge Hij ook in de toe-konst ons christelijk onderwijs nabij zijn en zegenen.
De samenkomst werd besloten net samenzaîg var- het bekende "O God, die droegons voorgeslacht, in nacht en storrngebruÍs".

De volgende dag, vrijdag 1 juli, rvas het feest voor de schoolkinderen.
Overal wapperden de vlaggen en liepen de Anjuners in hun - niet dagelijkse -pakje door de straten. Het was schitterend weer; geen regen maar wel eenprachtig zonnetje.
Tegen acht uur ging de optocht zich formeren voor een rondtocht door het dorp.
Deze stoet bestond uit een dertigtal wagens, van alIes voorstellende. Duide-lijk was te zien dat er veel tijd en aandacht aan deze praalwagens was
besteed.
Na deze optocht trad een goochelaar voor de schooljeugd op in de loods vanG' Brouwer, terwijl 's middags de kinderspelen werden gehouden op het sport-terrein.
Hieronder volgen nog de uitslagen van deze kinderspelen:

Jongens
Meis j es
Jongens
Meis j es
Jongens

6 jaar:
6 jaar:
7 jaar:
7 jaar:
8 jaar:

van
van
van
van
van

Brant Visser en Piet Til¡na.
Alie de Vries en Jikke Turkstra.
Anne Koree, Romke Hovinga en Cor Dijkstra.
Anneke Zijlstra, Hitsje v.d. Meulen en Mijnle Holwerda.
Rienk Bosscha, Wi11em Hoekstra en pier Tilma.
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Het woord was hierna aan het toenmalige hoofd der school, de heer J.J. Zijp. 
Mede uit naam van het personeel bood hij een 3 meter lange vitrine aan t.b.v. 
verschillende oude voorwerpen die bij de terpafgravingen bij Anjum werden 
gevonden. 

Namens het gemeentebestuur van Oostdongeradeel bracht Burgemeester Van Wijhe 
gelukwensen over bij het eeuwjubileum. 
Moge Gods genade - aldus de Burgemeester - tot in lengte van jaren deze 
school begeleiden en Zijn onmisbare zegen het mooie werk van het chr. onder- 
wijs aan deze school bekronen. Namens het gemeentebestuur bood hij een fraaie 
aquarel aan, met een der markantste hoekjes van Anjum: de Ned. Herv. Kerk. 
Vervolgens werd het woord gevoerd door de Inspekteur van het L.O., de heer 
Kr. Boelens; de Inspekteur van het Chr. Nat. Schoolonderwijs, de heer 
W.C. v.d. Waal; het hoofd der Chr. School te Nijkerk de heer A. Wiersma en 
de oud-leerling P. Feddema, die ook de fraaie wandtekening in de hal van de 
- nu afgebroken - school had gemaakt. 
Namens het oud-personeel sprak meester Gietema nog. Hij haalde veel her- 
inneringen op uit de oorlogsjaren en de tijd direkt daarna. 
Ten slotte dankte de voorzitter alle sprekers en het koor voor deze prachtige 
avond. Bij een herdenking als deze -— aldus de voorzitter -— komen de namen 
van velen in onze gedachten, die ook hun tijd en krachten met liefde voor 
de zaak van de Christelijke school hebben gegeven. Velen van hen zijn niet 
meer, want heel de wereld is op reis naar de eeuwigheid. 
Aan ons is nu de taak om het pand door hen ons toevertrouwd, te bewaren en 
het straks aan de volgende generatie over te geven. Moge Hij ook in de toe- 
komst ons christelijk onderwijs nabij zijn en zegenen. 
De samenkomst werd besloten met samenzang van het bekende '"O God, die droeg 
ons voorgeslacht, in nacht en stormgebruis". 

De volgende dag, vrijdag 1 juli, was het feest voor de schoolkinderen. 
Overal wapperden de vlaggen en liepen de Anjumers in hun -— niet dagelijkse -— 
pakje door de straten. Het was schitterend weer; geen regen maar wel een 
prachtig zonnetje. 

Tegen acht uur ging de optocht zich formeren voor een rondtocht door het dorp. 
Deze stoet bestond uit een dertigtal wagens, van alles voorstellende. Duide- 
lijk was te zien dat er veel tijd en aandacht aan deze praalwagens was 
besteed. 

Na deze optocht trad een goochelaar voor de schooljeugd op in de loods van 
G. Brouwer, terwijl 's middags de kinderspelen werden gehouden op het sport- 
terrein. 

Hieronder volgen nog de uitslagen van deze kinderspelen: 

Jongens van 

Meisjes van 

Jongens van 

Meisjes van 

Jongens van 

jaar: Brant Visser en Piet Tilma. 
jaar: Alie de Vries en Jikke Turkstra. 
jaar: Anne Koree, Romke Hovinga en Cor Dijkstra. 
jaar: Anneke Zijlstra, Hitsje v.d. Meulen en Mijnie Holwerda. 
jaar: Rienk Bosscha, Willem Hoekstra en Pier Tilma. O
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Hoofdstuk XXI 145

TEUI^IFEEST CHRISTELIJKE NATIONALE SCHOOL

anneer U deze titel leest, zult U mlsschien even met "Uwe ogen"
knipperen. l{aarom een apart hoofdstuk over het eeuwfeest van
de Chr. Nat. School?
Er zijn in Anjun vele feesten gevierd. I{e noemen hiervan de

Oranjefeesten, de dorpsfeesten, het grote Onafhankelijkheidsfeest in 1913,
de bevrijdingsfeesten, de jubilea van verschillende verenigingen enz. maar
een 10O-jarig jubileumfeest is n.i. toch wel een.uitzondering waaraan we
best een apart hoofdstukje mogen wiJden.

Het eeuwfeest van de Anjumer Chr. Nat. School werd op donderdag en vrijdag
3O juni en 1 juli 1966 op een waardige en stijlvolle wijze gevierd.
Donderdagavond was er een herdenkingsdienst Ín de Geref. Kerk. Deze samen-
komst stond onder leiding van de voorzitter van het schoolbestuur, de heer
G. Haaksma, die na het samenzingen van Psalm 1O5 vers 1, 5 en 6 de 111e Psaln
voorlas
In zijn welkomstwoord heette hij de ouders van leerlingen en de talrijk op-
gekomen oud-leerlingen hartelijk welkom. Verder begroette hij de kerkeraden
van de Ned. Herv. en de Geref. Kerk, het kolÌege van B. en I{. van Oostdonge-
radeel, de inspekteur van het L.O., de inspekteur van het Chr. Nat. Sctrool-
onderwijs, de vertegenwoordigers van naburige scholen en van verschillende
onderwi j sorganisat i es .

Van verschillende oud-leerlingen wâren schrifteliJke gelukwensen binnenge-
komen, waarbij zeLfs één uit Canada.

De herdenki.ngsrede werd uitgesproken door Dr. Mr. K.D. de Vries, direkteur
van de Fryske Akadeny te Leeuwarden. In het kort liet hij de belangrijkste
historische gebeurtenissen de revue passeren welke wij in het vorige hoofd-
stuk reeds hebben beschreven en ook in het Jubileunboekje "Na 1OO jaar"
zijn vermeld.
Tevens werd het christelijk- en het nationale karakter van het onderwijs op
een duidelijke wijze uiteengezet door de spreker.
Met grote aandacht werd naar de rede van Dr. Mr. de Vries geluisterd en de
voorzitter vertolkte dan ook volkomen de gevoelens der aanwezígen, toen hij
de spreker dank bracht voor de wijze ï¡aarop hij bij deze jubileumvierlng
had gesproken.

Vervolgens was er een optreden van het circa 8O nan grote Chr. Mannenkoor
"Laus Deo, uit Groningen. Voor de pauze waren het meest geesteliJke liederen
die werden uitgevoerd, terwijl na de pauze nationale- en volksliederen werden
gezongen.

Tussen dit optreden was er een intermezzo van verschillende sprekers.
Als eerste sprak de heer P. Riemersma, de voorzitter van het jubileumconmité,
die de blijdschap en dankbaarheid van de leden en de oud-leerlingen ver-
tolkte. Uit naam van het commité bood hij een prachtige filmprojector aan
voor het onderwijs.
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Het eeuwfeest van de Anjumer Chr. Nat. School werd op donderdag en vrijdag 

30 juni en 1 juli 1966 op een waardige en stijlvolle wijze gevierd. 

Donderdagavond was er een herdenkingsdienst in de Geref. Kerk. Deze samen- 

komst stond onder leiding van de voorzitter van het schoolbestuur, de heer 

G. Haaksma, die na het samenzingen van Psalm 105 vers 1, 5 en 6 de 11le Psalm 

voorlas. 

In zijnwelkomstwoord heette hij de ouders van leerlingen en de talrijk op- 

gekomen oud-leerlingen hartelijk welkom. Verder begroette hij de kerkeraden 

van de Ned. Herv. en de Geref. Kerk, het kollege van B. en W. van Oostdonge- 

radeel, de inspekteur van het L.O., de inspekteur van het Chr. Nat. School- 

onderwijs, de vertegenwoordigers van naburige scholen en van verschillende 

onderwijsorganisaties. 

Van verschillende oud-leerlingen waren schriftelijke gelukwensen binnenge- 

komen, waarbij zelfs één uit Canada. 

De herdenkingsrede werd uitgesproken door Dr. Mr. K.D. de Vries, direkteur 

van de Fryske Akademy te Leeuwarden. In het kort liet hij de belangrijkste 

historische gebeurtenissen de revue passeren welke wij in het vorige hoofd- 

stuk reeds hebben beschreven en ook in het jubileumboekje "Na 100 jaar" 

zijn vermeld. 

Tevens werd het christelijk- en het nationale karakter van het onderwijs op 

een duidelijke wijze uiteengezet door de spreker. 

Met grote aandacht werd naar de rede van Dr. Mr. de Vries geluisterd en de 

voorzitter vertolkte dan ook volkomen de gevoelens der aanwezigen, toen hij 

de spreker dank bracht voor de wijze waarop hij bij deze jubileumviering 

had gesproken. 

Vervolgens was er een optreden van het circa 80 man grote Chr. Mannenkoor 

“Laus Deo" uit Groningen. Voor de pauze waren het meest geestelijke liederen 

die werden uitgevoerd, terwijl na de pauze nationale- en volksliederen werden 

gezongen. 

Tussen dit optreden was er een intermezzo van verschillende sprekers. 

Als eerste sprak de heer P. Riemersma, de voorzitter van het jubileumcommité, 

die de blijdschap en dankbaarheid van de leden en de oud-leerlingen ver- 

tolkte. Uit naam van het commité bood hij een prachtige filmprojector aan 

voor het onderwijs. 
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Het woord was hierna aan het toenmalige hoofd der school, de heer J.J. Zíjp.
Mede uit naam van het personeel bood hij een 3 meter lange vitrlne aan t.b.v.
verschillende oude voorwerpen die bij de terpafgravingen bij Anjun werden
gevonden.
Namens het gemeentebestuur van Oostdongeradeel bracht Burgemeester Van lrtliihe
gelukwensen over bij het eeuwjubileum.
Moge Gods genade - aldus de Burgemeester - tot in lengte van jaren deze
school begeleiden en Zijn onmisbare zegen het mooie werk van het chr. onder-
wijs aan deze school bekronen. Namens het gemeentebestuur bood hij een fraaie
aquarel aan, met een der markantste hoekjes van Anjum: de Ned. Herv. Kerk.
Vervolgens werd het woord gevoerd door de Inspekteur van het L.O., de heer
Kr. Boelens; de Inspekteur van het Chr. Nat. Schoolonderwijs, de heer
W.C. v.d. Waal; het hoofd der Chr. School te Nijkerk de heer A. Wiersma en
de oud-leer1ing P. Fedderna, die ook de fraaie wandtekening in de hal van de
- nu afgebroken - school had gemaakt.
Namens het oud-personeel sprak meester Gietema nog. Hij haalde veel her-
inneringen op uit de oorlogsjaren en de tijd direkt daarna.
Ten slotte dankte de voorzitter alle sprekers en het koor voor deze praehtige
avond. Bij een herdenking als deze - aldus de voorzitter - komen de namen
van velen in onze gedachten, die ook hun tijd en krachten met liefde voor
de zaak van de Christelijke school hebben gegeven. Velen van hen zijn niet
meer, want heel de wereld is op reis naar de eeuwigheid.
Aan ons is nu de taak om het pand door hen ons toevertrouwd, te bewaren en
het straks aan de volgende generatie over te geven. lloge Hij ook in de toe-
komst ons christelijk onderwijs nabij zijn en zegenen.
De samenkomst werd besloten met samenzang van het bekende "O God, die droeg
ons voorgeslacht, in nacht en stormgebruis".

De volgende dag, vrijdag 1 juli, was het feest voor de schoolkinderen.
Overal wapperden de vlaggen en liepen de Anjumers in hun - niet dagelijkse -
pakje door de straten. Het was schitterend weer; geen regen maar t¡/e1 een
prachtig zonnetje.
Tegen acht uur ging de optocht zich formeren voor een rondtocht door het dorp.
Deze stoet bestond uit een dertigtaÌ wagens, van alles voorstellende. Duide-
lijk was te zien dat er veel tijd en aandacht aan deze praalwagens was
besteed.
Na deze optocht trad een goochelaar voor de schooljeugd op in de loods van
G. Brouwer, terwijl 's middags de kinderspelen werden gehouden op het sport-
terrein.
Hieronder volgen nog de uitslagen van deze kinderspelen:

Jongens
Meis j es
Jongens
Meis j es
Jongens

van
van
van
van
van

6 jaar: Brant Visser en Piet Tilma.
6 jaar: Alie de Vries en Jikke Turkstra.
7 jaar: Anne Koree, Romke Hovinga en Cor Dijkstra.
7 jaar: Anneke ZíjLstra, Hitsje v.d. Meulen en Mijnie Holwerda.
8 jaar: Rienk Bosscha, l4ri11em Hoekstra en Pier Tilma.

ne 
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verschillende oude voorwerpen die bij de terpafgravingen bij Anjum werden 
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De volgende dag, vrijdag 1 juli, was het feest voor de schoolkinderen. 

Overal wapperden de vlaggen en liepen de Anjumers in hun — niet dagelijkse - 

pakje door de straten. Het was schitterend weer; geen regen maar wel een 

prachtig zonnetje. 

Tegen acht uur ging de optocht zich formeren voor een rondtocht door het dorp. 

Deze stoet bestond uit een dertigtal wagens, van alles voorstellende. Duide- 

lijk was te zien dat er veel tijd en aandacht aan deze praalwagens was 

besteed. 

Na deze optocht trad een goochelaar voor de schooljeugd op in de loods van 

G. Brouwer, terwijl 's middags de kinderspelen werden gehouden op het sport- 

terrein. 

Hieronder volgen nog de uitslagen van deze kinderspelen: 

Jongens van 

Meisjes van 

Jongens van 

Meisjes van 

Jongens van 

jaar: Brant Visser en Piet Tilma. 

jaar: Alie de Vries en Jikke Turkstra. 

jaar: Anne Koree, Romke Hovinga en Cor Dijkstra. 

jaar: Anneke Zijlstra, Hitsje v.d. Meulen en Mijnie Holwerda. 

jaar: Rienk Bosscha, Willem Hoekstra en Pier Tilma. o
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Een toepasseTijke foto van êên der praalwagens uit de
zopas genoemde optocht.
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Een toepasselijke foto van één der praalwagens uit de 

zopas genoemde optocht. 
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MeisJec
Jongene
MelsJee
Jongenc
MelrJea
Jongenr
Meisjes
Jongens
MelsJes

aar:
aar:
e8r:
8gt:
88r:
agr:
aar:
aer:
aer:

van
van
ven
van
van
van
van
van
van

8j
eJ
eJ

10j
10J
11 J
11 J
L2J
12J

Tietie Holwerda, Hinke Greidanus, Baukje Heeringa.
Jelle Visser, Hauke Dijkstra en Siepie Koree.
Wlepie Dijk, Lineke Holwerda en Janneke Bosna.
Anne St,eegstra, Taeke Visser en Piet Bandstra.
Itllnke Dijkstra, Sineke Bosscha en Sippie Visser.
Jan Tilna, Fokke Snoek en Dirk Riemersma.
Relna Dijk, Janke Dijkstra en Hanneke Hovlnga.
Harry Koree, Albert Bandstra en Marten Koree.
Anneke v.d. Lei, Anneke Visser en Jellie v.d. Ilagen

's Avonds fom¡eerde de optocht zj-clt opnieuw. Nu om een jury de gelegenheid
te geven on uit te maken rvelke wagens voor een prijs ln aanmerking kwarnen
en on een tocht door de gemeente te maken.
De volgende priJzen kwanen uit de bus:

le prlJs nr. 2L: De Leesplank, le prijs nr. L4:. Kannibalen,2e prijs nr. 1g:
laterlelies, 2e prljs nr. 5: De Plnguins, 3e priJs nr. 9: Hans en Grietje,
3e prijs nr. 4z Btter, brea en griene tsiis, 4e prijs nr. 11: Klein Volendam,
4e prijs nr. 3: Ierdnantsje, 5e prijs nr. L2:, Patatkraam, 5e prijs nr. 2T:
De Matrozen.
Een eervolle verrnelding kregen: nr. 8: Kraamvisite, nr. 24t Beltsjeblornmen
en nr. 18: Doos Bonbons.
Tenslotte kregen de fietsende verpleegsters een eervolle onderscheiding.
Na dlt alles vond er nog een stoelendans plaats waar de volgende personen
een priJsje ln de vacht sleepten:

Eerrte ronde: I
Tweede ronde: 1

Derde ronde: 1

Vlerde ronde: 1

J.H. Roeier en P. v.d. Lei.
A. JelEna en Tj. Lourens.

J. Bandstra en L.lT. Dijkstra.
P.A. DiJkstra en A. Dan.

En zo ts dan dit l0O-Jarig jubile'r¡nfeest van de Anjuner Chr. Nat. School op
een blJzondere wijze gevierd.
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Meisjes van 8 jaar: Tietie Holwerda, Hinke Greidanus, Baukje Heeringa. 

Jongens van 9 jaar: Jelle Visser, Hauke Dijkstra en Siepie Koree. 

Meisjes van 9 jaar: Wiepie Dijk, Lineke Holwerda en Janneke Bosma. 

Jongens van 10 jaar: Anne Steegstra, Taeke Visser en Piet Bandstra. 

Meisjes van 10 jaar: Minke Dijkstra, Sineke Bosscha en Sippie Visser. 

Jongens van 11 jaar: Jan Tilma, Fokke Snoek en Dirk Riemersma. 

Meisjes van 11 jaar: Reina Dijk, Janke Dijkstra en Hanneke Hovinga. 

Jongens van 12 jaar: Harry Koree, Albert Bandstra en Marten Koree. 

Meisjes van 12 jaar: Anneke v.d. Lei, Anneke Visser en Jellie v.d. Wagen. 

's Avonds formeerde de optocht zich opnieuw. Nu om een jury de gelegenheid 

te geven om uit te maken welke wagens voor een prijs in aanmerking kwamen 

en om een tocht door de gemeente te maken. 

De volgende prijzen kwamen uit de bus: 

le prijs nr. 21: De Leesplank, le prijs nr. 14: Kannibalen, 2e prijs nr. 19: 

Waterlelies, 2e prijs nr. 5: De Piíinguins, 3e prijs nr. 9: Hans en Grietje, 

3e prijs nr. 4: Bûter, brea en griene tsiis, 4e prijs nr. 11: Klein Volendam, 

4e prijs nr. 3: Ilerdmantsje, 5e prijs nr. 12: Patatkraam, 5e prijs nr. 27: 

De Matrozen. 

Een eervolle vermelding kregen: nr. 8: Kraamvisite, nr. 24: Beltsjeblommen 

en nr. 18: Doos Bonbons. 

Tenslotte kregen de fietsende verpleegsters een eervolle onderscheiding. 

Na dit alles vond er nog een stoelendans plaats waar de volgende personen 

een prijsje in de wacht sleepten: 

Eerste ronde: ‚H. Rosier en P. v.d. Lei. 

Tweede ronde: Jelsma en Tj. Lourens. 

J 

A 

Derde ronde: 1. J. Bandstra en L.W. Dijkstra. 

P i
e
 

Vierde ronde: ‚Â. Dijkstra en A. Dam. 

En zo is dan dit 100-jarig jubileumfeest van de Anjumer Chr. Nat. School op 

een bijzondere wijze gevierd. 
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ARMENZORG ARt'lHU I S BUMAHUS

dit hoofdstuk willen we iets vertellen over het ontstaan van het
"Bumahts" en zijn voorgeschiedenis.
[{et de armenzorg was het in vorige eeurven ninder goed gesteld dan
tegenwoordig. Nu hebben we onze Sociale wetgevtng, otrze bejaarden-E

n

tehuizen, tehuizen voor lichanelijk- en geestelijk gehandicapten enz. maar
in vroegere tijden was van dit a1les nog niet veel te bespeuren. I{el deed
de Kerk iets aan de armenzorg d.m.v. het houden van kollektes, diakonie-
huisjes enz. De diakenen moesten er dan voor zorgen dat deze kollektes
werden verdeeld, doch nen had niet de gewoonte het geld naar de armen en
behoeftigen te brengen.
Gewoonlijk werd de opbrengst in een schaal gelegd en op een bepaalde tijd
mochten zij, die het hard nodig hadden, hieruit een paar dubbeltjes of
kwartjes nemen.
In de 19e eeuw kwam het armenwezen geheel ten laste van de dorpsgemeenschap
zelf d.m.v. een hoofdelijke omslag. Zo lrad elk dorp zijn eigen "armvoogdij"
en kon, wanneer zij dit nodig vonden, een eigen ar:mhuis stichten.
Op 19 februari 1818 besloot "de Reederij" (zie hfdst. XIX) tot oprichting
varr zorn armhuis in Anjum. Dit gebouw stond aan de tegenwoordige Rederijweg
op de plaats waar de (nu afgebroken) Openbare Lagere School stond. Vijf jaar
later werd hierbij een schuur en een werkplaats gebouwd, ook weer in op-
dracht van genoemde instelling.
Deze dorpsarmhuizen waren als regel zeer slecht ingericht, dit om de kosten
maàî zo laag mogelijk te houden. Het i.s dus wel begrijpelijk dat een anne,
voor hij ín zo 'n a:¡nhuis werd opgenomen, zíc}a wel een paar naal bedacht en
zijn uiterste best deed zichzeLf te redden. Ook moeten we hierbij bedenken
dat arrnoede in die tijd v/erd ervaren als een kwaad en, hoe raar het ons ook
in de oren mag klinken, als een straf van boven opgelegd. Had men beslist
hulp nodig, dan moest deze ook minimaal zijn.
In 1898 werden de dorpsarmvoogdijen opgeheven en werd in Oostdongeradeet
een Algemeen Burgerlijk Armbestuur in het leven geroepen.
In de raadsnotulen van dat jaar lezen we dat zij "had te voorzien in de be-
hoeften van allen in de gemeente, die onderstand behoeven".
Deze nieuwe organisatie werd opgericht onder het burgemeesterschap van
A. Sijbenga en het was zijn opvolger Mr. W.W. van Haersma Buna die, met zijn
gemeenteraad, bereid uras om een nieuwe koers te varen t.a.v. de armenzorg.
Begin 190O was het oude, omstreeks 1818 gebouwde armhuis, dringend aan ver-
nieuwing toe. In de gemeenteraad kwam het voorstel ter tafel om voor de
gemeente Oostdongeradeel éên groot huis te bouwen in Metslawier, waarin dan
alle arnen uit de gemeente geplaatst zouden kunnen worden. Na veel heen en
weer gepraat werd toch besloten om het nieuwe arrnhuis in Anjun te plaatsen,
bestemd voor de gehele gemeente. Ðe dorpsarmhuizen te Aalsurn, Engwierum,
Jouswier, Lioessens, Metslawier, Nijkerk en Oostrum werden verkocht om aan
het benodigde geld te komen, terwijl die te Ee en Morra voorlopig bleven
bestaan.
Qp 27 september 1900 kwam de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
Voor f 80,-- per jaar werd een stuk grond achter de Herv. paetorie verkregen,
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dat armoede in die tijd werd ervaren als een kwaad en, hoe raar het ons ook 

in de oren mag klinken, als een straf van boven opgelegd. Had men beslist 

hulp nodig, dan moest deze ook minimaal zijn. 

In 1898 werden de dorpsarmvoogdijen opgeheven en werd in Oostdongeradeel 
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In de raadsnotulen van dat jaar lezen we dat zij "had te voorzien in de be- 
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A. Sijbenga en het was zijn opvolger Mr. W.W. van Haersma Buma die, met zijn 

gemeenteraad, bereid was om een nieuwe koers te varen t.a.v. de armenzorg. 

Begin 1900 was het oude, omstreeks 1818 gebouwde armhuis, dringend aan ver- 

nieuwing toe. In de gemeenteraad kwam het voorstel ter tafel om voor de 

gemeente Oostdongeradeel één groot huis te bouwen in Metslawier, waarin dan 

alle armen uit de gemeente geplaatst zouden kunnen worden. Na veel heen en 

weer gepraat werd toch besloten om het nieuwe armhuis in Anjum te plaatsen, 
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Jouswier, Lioessens, Metslawier, Nijkerk en Oostrum werden verkocht om aan 

het benodigde geld te komen, terwijl die te Ee en Morra voorlopig bleven 

bestaan. 

Op 27 september 1900 kwam de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

Voor f 80,-- per jaar werd een stuk grond achter de Herv. pastorie verkregen, 
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wat door de gemeente aan het Burgerlijk Arnbestuur in erfpacht werd gegeven.
Zo kon men dan net de nieuwbouw beginnen en deze werd gegund aan de Fa.
Dijkstra en Bosma te Kollun als laagste inschrijver. (f L2.184'--).
Het ontwerp was van de gemeentearchitekt D. Booijenga en het nieuwe huis zou
bestaan uit: een ziekenkemer, woonkamertje hierachter, keuken, eetzaaL,
verschoonvertrek, grote en kleine slaapkamer, 2 woonkamers en 5 kanertjes
en boven een vergaderkamer. Op de zolder kwamen slaapgelegenheden, mannen

en vrouwen gescheiden door een schutting. Soberheid bleef nuluner êên, want
voor / 10OO,-- werd het gehele huis ingericht.
Op 14 september 1901 vond de feestelijke opening plaats, bijgewoond door
o.a. de gemeenteraden van de omliggende gemeenten. Wat zullen de bewoners
blij geweest zi.jn met hun nieuwe woning. In het "Nieuwsblad Oostergo" varì
16 septernber verscheen het volgende verslag van de feestelijke ingebruik-
nâme:

"Zaterdagmiddag had alhier de verhuizing van de bewoners van het oude
naar het nieuwe armhuis plaats. De burgemeester net de raadsleden, arm-
voogden en verder nog eenige genoodigden hiervoor overgekomen, om aan
deze inwijding eenige plechtigheid bij te zetten trokken onder klok-
gelui naar het waarlijk schoone gebouw op. De oude en gebrekkige luidjes
schenen, naar het uiterfijk af te leiden, we1 met hun nieuwe woning in
hun schik, en geen wonder, wanneer men vergelijkingen begint te maken.
Zo trÍest en ongezellig het oude daar staat I zoo flink en ferm is het
nieuwe verrezen. Alles naar de eischen des tijds ingericht met zijne
geheet nieuwe inventaris geeft het waarlijk een beeld van aanlokkelijk-
heid. Aan de verhuisden werd dien avond eene aangename verrassing
bereid, in de vorm van het aanbieden van chocolade en krentebrood".

Op de gevel van het nieuwe gebouw prijkte ln volle glorie het woord "Armhuis",
wat velen van ons zich nog ìrtel zullen herj.nneren.
Over de bewoners in deze periode is niet veel bekend. In 19O8 telde het huis
38 verpleegden en dit aantal was in de volgende jaren geniddeld een 36.
Zij bestonden uit bejaarden, gebrekkigen, klnderen (meestal wezen) en mensen
die zich niet zelfstandig in de rnaatschappij konden handhaven.
Verder was het gebruikelijk dat deze kleine gemeenschap zic}a zoveel nogelijk
moest zien te redden. Het huishoudelijk werk, verzorgen van zieken en ge-
handicapten enz. kwam voor rekening van de bewoners zelf.
Wie kon werken werd uitbesteed aan een "baas'r en moest zijn verdiende loon
aan de armvader afdragen,

De eerste, uit de stukken ons bekende, armvader was A. Vermeer, in 1925 op-
gevolgd door het echtpaar S. Haitsma-de Vries. Na hun pensionering in 1937
waren er in totaal 34 sollicitanten. Hieruit werd gekozen het echtpaar
J. v.d. Brug-Ridderbos uit Drachten ingaande 1 mei 1938.
In deze periode kreeg het huis een qentrale verwarning, aangelegd door de
Fa. Rosier en Zn. uÍt Dokkun.

152 

wat door de gemeente aan het Burgerlijk Armbestuur in erfpacht werd gegeven. 

Zo kon men dan met de nieuwbouw beginnen en deze werd gegund aan de Fa. 

Dijkstra en Bosma te Kollum als laagste inschrijver. (f 12.184,--). 

Het ontwerp was van de gemeentearchitekt D. Booijenga en het nieuwe huis zou 

bestaan uit: een ziekenkamer, woonkamertje hierachter, keuken, eetzaal, 

verschoonvertrek, grote en kleine slaapkamer, 2 woonkamers en 5 kamertjes 

en boven een vergaderkamer. Op de zolder kwamen slaapgelegenheden, mannen 

en vrouwen gescheiden door een schutting. Soberheid bleef nummer één, want 

voor f 1000,-- werd het gehele huis ingericht. 

Op 14 september 1901 vond de feestelijke opening plaats, bijgewoond door 

o.a. de gemeenteraden van de omliggende gemeenten. Wat zuilen de bewoners 

blij geweest zijn met hun nieuwe woning. In het "Nieuwsblad Oostergo" van 

16 september verscheen het volgende verslag van de feestelijke ingebruik- 

name: 

"Zaterdagmiddag had alhier de verhuizing van de bewoners van het oude 

naar het nieuwe armhuis plaats. De burgemeester met de raadsleden, arm- 

voogden en verder nog eenige genoodigden hiervoor overgekomen, om aan 

deze inwijding eenige plechtigheid bij te zetten trokken onder klok- 

gelui naar het waarlijk schoone gebouw op. De oude en gebrekkige luidjes 

schenen, naar het uiterlijk af te leiden, wel met hun nieuwe woning in 

hun schik, en geen wonder, wanneer men vergelijkingen begint te maken. 

Zo triest en ongezellig het oude daar staat, zoo flink en ferm is het 

nieuwe verrezen. Alles naar de eischen des tijds ingericht met zijne 

geheel nieuwe inventaris geeft het waarlijk een beeld van aanlokkelijk- 

heid. Aan de verhuisden werd dien avond eene aangename verrassing 

bereid, in de vorm van het aanbieden van chocolade en krentebrood'". 

Op de gevel van het nieuwe gebouw prijkte in volle glorie het woord '"Armhuis'!, 

wat velen van ons zich nog wel zullen herinneren. 

Over de bewoners in deze periode is niet veel bekend. In 1908 telde het huis 

38 verpleegden en dit aantal was in de volgende jaren gemiddeld een 36. 

Zij bestonden uit bejaarden, gebrekkigen, kinderen (meestal wezen) en mensen 

die zich niet zelfstandig in de maatschappij konden handhaven. 

Verder was het gebruikelijk dat deze kleine gemeenschap zich zoveel mogelijk 

moest zien te redden. Het huishoudelijk werk, verzorgen van zieken en ge- 

handicapten enz. kwam voor rekening van de bewoners zelf. 

Wie kon werken werd uitbesteed aan een 'baas' en moest zijn verdiende loon 

aan de armvader afdragen. 

De eerste, uit de stukken ons bekende, armvader was A. Vermeer, in 1925 op- 

gevolgd door het echtpaar S. Haitsma-de Vries. Na hun pensionering in 1937 

waren er in totaal 34 sollicitanten. Hieruit werd gekozen het echtpaar 

J. v.d. Brug-Ridderbos uit Drachten ingaande 1 mei 1938. 

In deze periode kreeg het huis een centrale verwarming, aangelegd door de 

Fa. Rosier en Zn. uit Dokkum. 
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30 mei 1942 (het was dus tijdens de oorlogsjaren) vroeg Dhr. v.d. Brug zijn
ontslag aan. Uit de 17 gegadigden werd het echtpaar J. de Beer-de Vries uit
Dokkum benoernd.
Dit overigens zeer tegen de zin van de toenrnalige N.S.B.-burgemeester
A. Ykema, die het echtpaar Wagenaar-Kuipers uit Arum in deze funktie witde
hebben. Om moeilijkheden te voorkomen werd hieraan toegegeven, doch netéén
na de oorlog moest dit echtpaar het veld ruimen voor het in 1942 benoemde
echtpaar uit Dokku¡n.
Tijdens de oorlogsjaren (L942) werd door het gehele huis waterleiding aan-
gelegd. Dit was na de eentrale verwarming een tweede stap op weg naar de
modernisering.
Ook begon men zo langzamerhand wat andere ideeën te krijgen over het armen-
probleem. In de notulen en andere stukken ging de naamtrArmhuis" verdwijnen
en hier kwam voor in de plaats "Tehuis't. Na de bezettingsjaren kwamen veel
verbeteringen tot stand. We noemen o.a.: nieuwe stalen ledikanten, betere
sanitaire voorzieningen en het instellen van vaste bezoekuren.
In 1949 werd het tehuis verblijd ¡net een complete radioinstallatie, geschon-
ken door de belde plaatselijke kerken.
Drie jaar later, dus in L952, werd het oude armbestuur opgeheven en deze
taak kwan in handen van de nieuwe "Gemeentelljke fnstelling voor L{aatschappe-
lijke Hulp". Dit bracht tevens een naamsverandering voor het tehuis met zich
mee. Het vertrouwde "Armhuis" verdween van de gevel en hiervoor kwam in de
plaats "Bumahts", genoemd naar en als eerbetoon aan burgemeester W.W. Haersma
Buma.
Ook waren er inniddels 3 dienstbodes het echtpaar de Beer komen bijstaan in
hun dagelijkse werkzaamheden. Tevens werd het Bumahts aangesloten op de
kerktelefoon van de Gerefonreerde Kerk. Er kwam een eigen bibliotheek en
ontspanningsmogel i j kheden .

In de jaren L952/53 kwamen de eerste plannen tot de bouw van een nj.euw en
moderner tehuis, doch het bleef voorlopig bij deze plannen.
Wel was het duidelijk, dat het huis niet meer voldeed aan de "eisen des
tijds". Elf jaar later werd de bovenverdieping verbouwd. Het echtpaar de
Beer ging wonen in de voormalige bestuurskanner, terwijl hun huiskamer werd
ingericht tot ziekenkemer.
Toch begon men zo Langzanerhand in te zien dat het Bumahts moest u¡orden op-
gegeven. Aan de steeds nieuwe eisen, van hogerhand opgelegd, kon onnogelijk
worden voldaan, a1 deed het bestuur ook alle pogingen om het tehuis te be-
houden.
Op 26 maart 1967 kwam de zo geliefde moeder De Beer te overlijden.
Vader De Beer zette het werk voort, hierin bijgestaan door Mej. Heeringa.
Ruim anderhalf jaar later bereikte hij zijn pensioengerechtigde leeftijd.
Tijdens een bijeenkomst in het lokaal van de Ned. Herv. Kerk nam vader
De Beer afscheid van allen, die zo nauw bij zijn werk betrokken waren ge-
weest.
Als direktrice werd benoemd Mej. J. Kingma, drie jaar later opgevolgd door
het echtpaar Wouda uÍt Ee.
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Rond 1968 werd het duidelijk dat het Bunahts, mede op aandringen van het
Provinciaal Bestuur, zich niet zou kunnen handhaven en gedoemd wes te ver-
dwijnen. AIle pogingen on dit te voorkomen nûislukten en de striJd moest
worden opgegeven.
In september 19?5 was het einde daar en zo vertrokken de laatste bewoners
naar "de Sktle" in Metslawier.
Begin 1976 werd het zo vertrouwde Bunahts afgebroken.
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Rond 1968 werd het duidelijk dat het Bumahûs, mede op aandringen van het 

Provinciaal Bestuur, zich niet zou kunnen handhaven en gedoemd was te ver- 

dwijnen. Alle pogingen om dit te voorkomen mislukten en de strijd moest 

worden opgegeven. 

In september 1975 was het einde daar en zo vertrokken de laatste bewoners 

naar 'de Skûle" in Metslawier. 

Begin 1976 werd het zo vertrouwde Bumahûs afgebroken. 

  

 



Hoofdstuk XXI I I 757

DT DOLEANTIT IN ANJUM

anneer we iets over het ontstaan van de Geref. Kerk willen
vertellen, kunnen we de Doleantie niet zonder meer passeren.
De voorgeschiedenis hiervan zou echter vele bladzijden in
beslag nemen en lijkt mij hier niet op zijn plaats.

Trouwens, de oud-Anjumer wijlen Dr. H. Steen heeft dit onderwerp voortref-
felijk beschreven in zijn boek "Uit fel bewogen dagen", vast nog we1 ergens
verkri j gbaar .

Toch vooraf een enkele kanttekening:

Rond 16OO bloeide het kerkelijk Ieven. De toen "Gereformeerde Kerk" hield
zich aan haar belijdenis t.o.v. de drie formulieren van Enigheid. (Dordtse
Synode 1618/1619). Door vele oorzaken kwam later het verval rond de be-
lijdenis de kerken binnensluipen. In 1816 werd deze officieel verloochend
en de toen Geref. Kerken werden veranderd in het "Hervormd Kerkgenootschap".
Koning Wil1em I verving de oude Dordtse Kerkenorde door een Reglement, op-
gesteld door het Departement van Binnenlandse Zaken. Vanaf toen stond de
kerk onder Staatstoezicht met aIs hoofd Koning Willen I. Wie zich hieraan
niet wilde onderwerpen werd eenvoudig door het Provinciaal Kerkbestuur af-
gezet. Velen konden zich met deze gang van zaken niet verenigen en in 1834
kwan de eerste "Afscheiding". De kerk van Ulrum brak met de Synodale
Cornmissie.
De stri.jd binnen de kerk werd steeds noeilijker. In 1852 deed de Staat af-
stand van zíjn z.g. rechten en er werd een nj.euw reglement voor de Herv.
Kerk ingevoerd. 't I4Ias echter een wassen neus, want dit reglement berustte
geheeJ. op de organisatie van 1816. Het verval werd steeds groter.
We noemen o.a. de strijd om de doopformule, aannemingskwestie, ettz.
De Synode wrong zich in vele bochten d.m.v. allerlei reglementswijzigingen,
nieuwe bepalingen enz., maar een breuk leek onvermijdelijk.
In 1885 kwam het in Amsterdam tot een uitbarsting. Dr. Abraham Kuyper en
zijn kerkeraadsleden dienden een voorstel in tot wijziging van het reglement
inzake de kerkelijke goederen. Dit werd afgewezen. Op 4 januari 1886 werden
8O voorsternmers hiervan door het Classicaal Bestuur geschorst. Dr. Kuyper
en zijn medestanders hebben toen afzonderlijke kerkdiensten georganiseerd.
De geschorste arnbtsdragers werden tenslotte afgezet.
Ook in andere plaatsen (Voorthuizen, Kootwijk en Reitsum als eersten) brak
men met de Synodale Bestuursorganisatie der Ned. Herv. Kerk.
De uitgetreden geneenten noemden zich "Dolerend" (dolere = smart lijden,
klagen). Er werd geprocedeerd over de kerkgebouwen en de kerkelijke goede-
ren. Deze bleven echter, krachtens een arrest van de Hoge Raad (1888) in
het bezit van de Ned. Herv. Kerk.

Terug naar het Anjum van die dagen.
Zoals we aI weten stond Ds. J. Langhout sinds 1879 in Anjurn.Hij was een
orthodox predikant en ook de gemeente was, met uitzondering van enkelen,
slnds de dagen van Ds. Buning orthodox.
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Men merkte niet veel van de strijd binnen de kerk, het zou allemaal wel
goed komen' Aan een afscheiding dacht niemand. Toch had Ds. Langhout het
moeilijk met de bestaande toestanden en stak dit niet onder stoelen of
banken. Op de eerstgehouden kerkeraadsvergadering had hij al de nerkwaar-
dige woorden gesproken: "Indien iemand van U broeders tegen nogelijke strijd
of moeite opzJ-et, hij trekke zich terug en ruime, terwille van de Gemeente,
zijn plaats in voor een ander. Het heil van Gods Kerk moet ons gaan boven
onze personent'.
Bij de volgende vergadering op 2L maart kwamen twee belangrijke stukken
(o.a. art". 38 Reglement Godsdienstonderwijs) ter bespreking.
De moeilijkheden werden we1 gezien maar de kerkeraad besloot eerst hierover
inlichtingen in te wj.nnen en niet overhaast tewerk te gaan "voordat men
de Synode de gehoorzaamheid in dezen opzegtrr. En zo genoedeli.jk bleef het
de eerste jaren in Anjum. De gemeente was êên ¡net hun predlkant en men wilde
geen strijd.
In 1886 ging een schok door het land. De dingen die in Ansterdan gebeurden
werden bekend en groot was de verontwaardiging. De kerkeraad van Anjum be-
sloot een sympathiebetuiging naar hun Amsterdamse broeders te zenden. De
volgende maanden gebeurde er niets bijzonders maar men kwam wel tot de
overtuiging dat er een oplossing gevonden moest worden.
Begin juli van dat jaar kwam Jacob van Eizenga van Arum met attestatie naar
Anjun, zj-jn vroegere woonplaats. Hij diende zijn attestatie in bij de
kerkeraad. Ds. Langhout bevond deze in orde en nodigde van Eizenga uit de
2e doopvraag te ondertekenen. Doch Dhr. van Eizenga weigerde en gaf dit, na
een langdurig beraad, te kennen in een schrijven van 6 september. De kerke-
raad besloot hierop de attestatie voorlopig niet te aaavaarden. Dhr. van
Eizenga diende een bezwaarschrift in bij het Class. Bestuur van Dokkum en
de kerkeraad werd gelast her¡ binnen 8 dagen in te schrijven.
Deze druppel heeft de emmer doen overlopen. Op 7 december 1886 besloot de
kerkeraad van Anjum met algemene stemmen de banden met de Synodale Organi-
satie te verbreken en de Kerkordening van 1619 weer te aanvaarden. Verder
gebeurde er niets, het bleef dezelfde gemeente met dezelfde kerkeraad en
dezelfde predikant. vanaf toen was het de Ned. Geref. Gemeente.
Zond'ag 12 december daarop werd de gemeente hiervan in kennis gesteld. (Ge-
meentevergaderingen werden nooit gehouden). De eerste tijd hoorde men geen
kritiek. Allen kwamen, zelfs de modernen, trouw de kerkdiensten bezoeken.
Na verloop van tijd bleven er enkelen weg en een scheidslijn begon zich af
te tekenen. Het overgrote deel van Anjums gemeente \flas met de doleantie
meegegaan.
In een buitengewone vergadering van het Class. Bestuur op 14 febr. 1g8Z
werden Ds. Langhout en de kerkeraad geschorst, terwijL zij in een buiten-
gewone vergadering van het Prov. Bestuur werden ontzet uit hun ambten en
ontzet van het lidmaatschap van de N.H. Kerk. De Algemene Synodale Conmissie
bekrachtj.gde dit vonnis officieel op 10 mei 1882.
Intussen zat het Class. Bestuur ook niet stÍI. Aan alle stemgerechtigde
lidmaten van Anjum werd een brief gezonden met de vraag of zij we1 dan niet
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bij de Herv. Kerk wilden blijven. De meesten namen echter dit schrijven
voor kennisgevi.ng aan. AchttÍen stemgerechtigden wensten onder het Synodaal
Bestuur te blijven en de overigen reageerden niet op de hen toegezonden
brief/circulaire. Naar aanleiding hiervan werden ook de niet-reageerders
ontzet uit hun lidmaatschap van de Ned. Herv. Kerk.
Dit waren de 38 stemgerechtigde manslidmaten: Ritske Banda, Jan Bandstra,
Anne van Dijk, Andries Dijkstra, Brant H. Dijkstra, Teake E. Dijkstra,
Auke D. Douma, Geert I. Eizj.nga, Jacob W. Haaksma, Uilke K. Haaksma,
Ha1be Halbesma, Taeke P. v.d. Herberg, Taeke J. v.d. Herberg, Eelke L
Holwerda, Jel1e \'[. Holwerda, Renze W. Holwerda, Ids R. Hovinga, Pieter
R. Hovinga, Teake lV. de Jong, Klaas Knoops, Reinder v.d. Kooi, Jacob
Kooistra, Johannes Leegstra, Jan F. Ozinga, Arend Pilon, Schelte Postmus,
Jan Sekema, Hendrik Steen, Bote U. Taetstra, Doeke H. Turkstra, Rients H.
Turkstra, Roelof Weersma, Hendrik Wi jma, It{artinus Wierda, Anne S. Wiersma,
Jacob L Wiersma, Beert Zijlstra en Jan Zuidema.
A1 deze mensen werden door het Class. Bestuur schuldig bevonden aan het
verstoren van orde en rust in de Ned. Herv. Gemeente van Anjum.
!Íaarom? Omdat men de circulaire niet beantwoord had.
Wat gebeurde hierna?
Het eerste halfjaar kon de gemeente ongestoord de kerkdiensten bezoeken.
Ds. Langhout bleef in de pastorie wonen. Uit de 18 lidmaten, welke onder
het Synodaal Bestuur wensten te blijven, werd een kerkeraad gekozen.
De strijd om de kerkelijke goederen begon en deze bleven, zoal-s a1 eerder
werd gezegd, aan de Synodalen. De Dolerenden, verreweg in de meerderheid,
namen hier geen genoegen mee en protesteerden tegen het vonnis van de Hoge
Raad. Zij bleven voorlopig nog in het bezit, van het kerkgebouw.
Maar er zou zic}: nog een wonderlijke strijd in Anjum afspelen. Op donderdag
7 ju1i. 1887 probeerden de Synodalen in het bezit van de kerk te komen.
Daar deze werd bewaakt door de Dolerenden, mislukte dit. Om misverstanden
te voorkomen, schreef Ds. Langhout het volgende ingezonden stuk naar de
"Heraut" nr. 499 dd. 17 juli 1887.

"ANJUlrl. In de jongstverloopen week hebben we in ons dorp de eerste proe-
ven gezien van het geweld der Synodalen.
De President-Kerkvoogd had de deuren der kerk, hog altijd door de ge-
meente gebruikt, ofschoon de Kerkeraad reeds 7 December des vorigen
jaars tot de Kerkenorde van 1619 terugkeerde, laten verzekeren, en be-
wakers in de kerk geplaatst, om di.e ook in het vervolg voor de geneente
te behouden. De twee vroegere Kerkvoogden, die met de refor¡natie niet
medegaan en door het College van Notabelen op grond van het reglenent,
in deze gemeente van kracht, van hun ambt rÀraren ontzet, hebben last ge-
geven, de deuren der kerk open te breken. In hun naam is er een paneel
van de hoofddeur der kerk niet UITGEZAAGD, want de proeven daartoe ge-
nomen, deden de bewakers mislukken, maar UITGEMOKERD, zoodat het in
splinters naar bj-nnen v1oog. Daarna zijn de inbrekers naar binnen ge-
drongen en hebben alIe deuren opengebroken, om die van nieuwe sloten
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bij de Herv. Kerk wilden blijven. De meesten namen echter dit schrijven 

voor kennisgeving aan. Achttien stemgerechtigden wensten onder het Synodaal 

Bestuur te blijven en de overigen reageerden niet op de hen toegezonden 

brief/circulaire. Naar aanleiding hiervan werden ook de niet-reageerders 

ontzet uit hun lidmaatschap van de Ned. Herv. Kerk, 

Dit waren de 38 stemgerechtigde manslidmaten: Ritske Banda, Jan Bandstra, 

Anne van Dijk, Andries Dijkstra, Brant H. Dijkstra, Teake E. Dijkstra, 

Auke D. Douma, Geert I. Eizinga, Jacob W. Haaksma, Uilke K. Haaksma, 

Halbe Halbesma, Taeke P. v.d. Herberg, Taeke J. v.d. Herberg, Eelke I. 

Holwerda, Jelle W. Holwerda, Renze W. Holwerda, Ids R. Hovinga, Pieter 

R. Hovinga, Teake W. de Jong, Klaas Knoops, Reinder v.d. Kooi, Jacob 

Kooistra, Johannes Leegstra, Jan F. Ozinga, Arend Pilon, Schelte Postmus, 

Jan Sekema, Hendrik Steen, Bote U. Taetstra, Doeke H. Turkstra, Rients H. 

Turkstra, Roelof Weersma, Hendrik Wijma, Martinus Wierda, Anne S. Wiersma, 

Jacob I. Wiersma, Beert Zijlstra en Jan Zuidema. 

Al deze mensen werden door het Class. Bestuur schuldig bevonden aan het 

verstoren van orde en rust in de Ned. Herv. Gemeente van Anjum. 

Waarom? Omdat men de circulaire niet beantwoord had. 

Wat gebeurde hierna? 

Het eerste halfjaar kon de gemeente ongestoord de kerkdiensten bezoeken. 

Ds. Langhout bleef in de pastorie wonen. Uit de 18 lidmaten, welke onder 

het Synodaal Bestuur wensten te blijven, werd een kerkeraad gekozen. 

De strijd om de kerkelijke goederen begon en deze bleven, zoals al eerder 

werd gezegd, aan de Synodalen. De Dolerenden, verreweg in de meerderheid, 

namen hier geen genoegen mee en protesteerden tegen het vonnis van de Hoge 

Raad. Zij bleven voorlopig nog in het bezit van het kerkgebouw. 

Maar er zou zich nog een wonderlijke strijd in Anjum afspelen. Op donderdag 

7 juli 1887 probeerden de Synodalen in het bezit van de kerk te komen. 

Daar deze werd bewaakt door de Dolerenden, mislukte dit. Om misverstanden 

te voorkomen, schreef Ds. Langhout het volgende ingezonden stuk naar de 

“Heraut'' nr. 499 dd. 17 juli 1887. 

"ANJUM. In de jongstverloopen week hebben we in ons dorp de eerste proe- 

ven gezien van het geweld der Synodalen. 

De President-Kerkvoogd had de deuren der kerk, nog altijd door de ge- 

meente gebruikt, ofschoon de Kerkeraad reeds 7 December des vorigen 

jaars tot de Kerkenorde van 1619 terugkeerde, laten verzekeren, en be- 

wakers in de kerk geplaatst, om die ook in het vervolg voor de gemeente 

te behouden. De twee vroegere Kerkvoogden, die met de reformatie niet 

medegaan en door het College van Notabelen op grond van het reglement, 

in deze gemeente van kracht, van hun ambt waren ontzet, hebben last ge- 

geven, de deuren der kerk open te breken. In hun naam is er een paneel 

van de hoofddeur der kerk niet UITGEZAAGD, want de proeven daartoe ge- 

nomen, deden de bewakers mislukken, maar UITGEMOKERD, zoodat het in 

splinters naar binnen vloog. Daarna zijn de inbrekers naar binnen ge- 

drongen en hebben alle deuren opengebroken, om die van nieuwe sloten 
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te voorzien, en zoo de kerk in de macht der Synodalen te brengen.
Een groot deel der gemeente kwan om kennis te nemen van het gebeurde
en toonde zícÞ^ zeer verontwaardigd. Om alle moeite te voorkomen, is
men door bemiddeling van den Ed.Achtb. Heer Burgemeester van Oostdonge-
radeel tot een compromie gekomen voor den tijd van 14 dagen, om de kerk
voor geen van beide partijen te vermeesteren. Door den President-Kerk-
voogd is een aanklacht ingediend bij den Officier van Justitie te
Leeuwarden tegen de inbrekers, van welke aanklacht een afschrift hier-
nevens gaat. Om de valsche berigten, in de nieuwsbladen reeds opgenomenr
tegen te gaan, verzoek ik U een en ander in uw blad te plaatsen. U bij
voorbaat nrijn dank betuigende voor de te schenken ruimte, met hoog-
achting

Uw dw. dn.,

J. Langhout v.d.m

ZoaLs we hebben kunnen lezen was de kerk dus twee weken voor beide partijen
gesloten. Burgeneester Sybenga bewaarde zolang de s1eutels. Maar tot een
oplossing tussen beide partijen kwam het niet.
De eerstvolgende zondag u¡aren de Dolerenden bijeen in de Chr. School.
In de overeengekornen 14 dagen gebeurde er verder niets bijzonders.
Op zondag 24 juli werd de eerste di.enst weer in de Herv. Kerk gehouden.
(De sleutels waren weer door de Burgemeester aan de Dolerenden overhandigd).
Het zou een zeer merkwaardige dienst worden.
I¡Ve laten hier Dr. H. Steen aan het woord:

"Zoo brak dan Zondag 24 Ju1i" aan. Het was een heerlijke zomerdag. Gansch
de natuur ademde rust en vrede. De wandelaar die vroeg in de morgen om
Anjum wandelde, kon niet verrnoeden dat die dag voor de oude kerk een
dag van historlsche beteekenis zou *orden. Statig verhief ze zícin boven
op de terp, haar prachtigen toren hoog op ten hemel verheffend.
Maar waarorn zijn de menschen hier zo vroeg? Hoewel het pas om 9 uur
dienst is, ziet men ze reeds voor achten van alle kanten toestroomen.
En van alle plaatsen uit gansch den omtrek.
Om 8 uur staat Ds. Langhout reeds op den kansel. Immers, vandaag zal de
Consulent komen en willen de Synodalen trachten zich van de kerk meester
te naken. Daarom heeft Ds. L. zich reeds zoo vroeg naar den kansel be-
geven, on niet verrast te worden door den Consulent. Want hij wilde
strijd voorkomen.
lVeldra vult een groote schare de kerk. En buiten de kerk waren nog even
zoovelen, die in de kerk geen plaats meer hadden kunnen vinden.
Opnerkelijk is het dat zich in de kerk weinig vrouwen bevinden. Bang
voor moeite zijn zij thuis gebleven.
Hoewel het in de kerk uiterlijk rustig was, was er toch 1n veler hart
onrust. En men was met zorg vervuld over hetgeen gebeuren ging. Inmers,
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te voorzien, en zoo de kerk in de macht der Synodalen te brengen. 

Een groot deel der gemeente kwam om kennis te nemen van het gebeurde 

en toonde zich zeer verontwaardigd. Om alle moeite te voorkomen, is 

men door bemiddeling van den Ed.Achtb. Heer Burgemeester van Oostdonge- 

radeel tot een compromie gekomen voor den tijd van 14 dagen, om de kerk 

voor geen van beide partijen te vermeesteren. Door den President-Kerk- 

voogd is een aanklacht ingediend bij den Officier van Justitie te 

Leeuwarden tegen de inbrekers, van welke aanklacht een afschrift hier- 

nevens gaat. Om de valsche berigten, in de nieuwsbladen reeds opgenomen, 

tegen te gaan, verzoek ik U een en ander in uw blad te plaatsen. U bij 

voorbaat mijn dank betuigende voor de te schenken ruimte, met hoog- 

achting 

Uw dw. dn., 

J. Langhout v.d.m. 

Zoals we hebben kunnen lezen was de kerk dus twee weken voor beide partijen 

gesloten. Burgemeester Sybenga bewaarde zolang de sleutels. Maar tot een 

oplossing tussen beide partijen kwam het niet. 

De eerstvolgende zondag waren de Dolerenden bijeen in de Chr. School. 

In de overeengekomen 14 dagen gebeurde er verder niets bijzonders. 

Op zondag 24 juli werd de eerste dienst weer in de Herv. Kerk gehouden. 

(De sleutels waren weer door de Burgemeester aan de Dolerenden overhandigd). 

Het zou een zeer merkwaardige dienst worden. 

We laten hier Dr. H. Steen aan het woord: 

“Zoo brak dan Zondag 24 Juli aan. Het was een heerlijke zomerdag. Gansch 

de natuur ademde rust en vrede. De wandelaar die vroeg in de morgen om 

Anjum wandelde, kon niet vermoeden dat die dag voor de oude kerk een 

dag van historische beteekenis zou worden. Statig verhief ze zich boven 

op de terp, haar prachtigen toren hoog op ten hemel verheffend. 

Maar waarom zijn de menschen hier zo vroeg? Hoewel het pas om 9 uur 

dienst is, ziet men ze reeds voor achten van alle kanten toestroomen. 

En van alle plaatsen uit gansch den omtrek. 

Om 8 uur staat Ds. Langhout reeds op den kansel. Immers, vandaag zal de 

Consulent komen en willen de Synodalen trachten zich van de kerk meester 

te maken. Daarom heeft Ds. L. zich reeds zoo vroeg naar den kansel be- 

geven, om niet verrast te worden door den Consulent. Want hij wilde 

strijd voorkomen. 

Weldra vult een groote schare de kerk. En buiten de kerk waren nog even 

zoovelen, die in de kerk geen plaats meer hadden kunnen vinden. 

Opmerkelijk is het dat zich in de kerk weinig vrouwen bevinden. Bang 

voor moeite zijn zij thuis gebleven. 

Hoewel het in de kerk uiterlijk rustig was, was er toch in veler hart 

onrust. En men was met zorg vervuld over hetgeen gebeuren ging. Immers, 
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men had reeds verschillende politieagenten opgemerkt. En wat zou het 

straks worden, als de Consulent zou trachten met geweld zich van de 

kansel meester te maken! 

Om 9 uur ving de dienst aan. Na het zingen vermaande Ds. L. de menschen 

rustig te zijn en de uitkomst aan den Heere over te laten. Met opzet 

trachtte Ds. L. de orde in den dienst zoo in te richten, dat om half 

tien, als de Consulent zou komen, de gemeente bezig was met psalmgezang. 

De stoornis zou dan niet groot zijn. 

Het liep echter anders. Want terwijl Ds. L. in een vurig gebed de nooden 

der gemeente den Heere bekend maakte, wordt de deur der kerk geopend en 

treedt de moderne Consulent, vergezeld van twee burgemeesters, n.l. 

Burgemeester de Vries van Dokkum, lid van het Class. Bestuur en Burge- 

meester Sybenga van Oostdongeradeel en acht politieagenten binnen. 
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Ds. L. merkt niets van het binnentreden; maar toen hij na het gebed de
oogen opsloeg, zàg hij de vertooning. Halverwege den preekstoel was de
gewapende macht doorgedrongen, maar verder konden zij niet komen.
Immers, de geheele kerk was vo1. Op de paden stonden de menschen dicht
tegen elkander gedrukt. Het z.g. Koetseind was toen nog niet afgeschot,
maar hoorde bij de kerkruimte; terwijl de preekstoel zich aan den
langen zijmuur ten zuiden bevond.
En geheel deze groote kerk stond vol. . . . .

Angstig stil was het een oogenblik in de kerk en aller oogen richtten
zich op de aanvallers. En in veler oogen blonk gramschap. Ds. L. waar-
schuwde altj.jd tegen geweld. En dat was gelukkig - anders was het zeker
tot handtastetijkheden gekomen. l/ant bij velen was een verbitterde
stenning tegen de indringers. Vooral de Paesumer.s, die zich in het
vierkant rondom den preekstoel hadden verzameld. Uitdagend stondert ze,
de stoere kerels, in hun schipperstrui en rood hend.
Hun blikken u¡aren dreigend .... lVaag het eens aan onzen dominé te
konen De indringers merkten dat het ernst was
Sybenga, die vooraanging, verbleekte .... Geheel wit van angst ziet
hij rondom zich
Dan verbreekt Ds. Langhout de stilte .... Laat ons zingen, klinkt het
ka1rn, Psaln 35 : t en 2

Twist net mijn twisters, Hemelheer
Ga mijn bestrijd'ren toch te keer.
l1lil spies, rondas en schild gebruiken
Om hun gevreesd geweld te fnuiken;
Belet hun d' optocht, treed vooruit;
Zoo worden z' in hun loop gestuit;
Vertroost mijn ziel in haar geweenr
En zeg haar: 'k Ben uw heil alleen.

Beschaam z' in hunnen trotschen ìüaan,
Die mij zoo wreed naar tt leven staan;
Zoo worden ze achterwaarts gedreven
En rood van schaamte; doe hen beven,
Die kwaad verzinnen tegen mij;
Dat al hun list verijdeld zij
Verstrooi hen, als de wind het kaf;
Gods engel drijv' hen van nÍj af.

Inderdaad - zoo worden ze in hun loop gestuit. Want nog zijn deze ver:-
zen niet geheel voorgelezen of de Consulent met de twee Burgemeesters
en de acbt politieagenten hebben zich omgewend en verlaten de kerk".

Tot zover Dr. H. Steen in zijn boek "In fel bewogen dagen".

ll
ll
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Ds. L. merkt niets van het binnentreden; maar toen hij na het gebed de 

oogen opsloeg, zag hij de vertooning. Halverwege den preekstoel was de 

gewapende macht doorgedrongen, maar verder konden zij niet komen. 

Immers, de geheele kerk was vol. Op de paden stonden de menschen dicht 

tegen elkander gedrukt. Het z.g. Koetseind was toen nog niet afgeschot, 

maar hoorde bij de kerkruimte; terwijl de preekstoel zich aan den 

langen zijmuur ten zuiden bevond. 

En geheel deze groote kerk stond vol..... 

Angstig stil was het een oogenblik in de kerk en aller oogen richtten 

zich op de aanvallers. En in veler oogen blonk gramschap. Ds. L. waar- 

schuwde altijd tegen geweld. En dat was gelukkig - anders was het zeker 

tot handtastelijkheden gekomen. Want bij velen was een verbitterde 

stemming tegen de indringers. Vooral de Paesumers, die zich in het 

vierkant rondom den preekstoel hadden verzameld. Uitdagend stonden ze, 

de stoere kerels, in hun schipperstrui en rood hemd. 

Hun blikken waren dreigend .... Waag het eens aan onzen dominé te 

komen .... De indringers merkten dat het ernst was .….. Burgemeester 

Sybenga, die vooraanging, verbleekte .... Geheel wit van angst ziet 

hij rondom zich ....... 

Dan verbreekt Ds. Langhout de stilte .... Laat ons zingen, klinkt het 

kalm, Psalm 35 : 1 en 2 

Twist met mijn twisters, Hemelheer 

Ga mijn bestrijd'ren toch te keer. 

Wil spies, rondas en schild gebruiken 

Om hun gevreesd geweld te fnuiken; 

Belet hun d' optocht, treed vooruit; 

Zoo worden z' in hun loop gestuit; 

Vertroost mijn ziel in haar geween, 

En zeg haar: 'k Ben uw heil alleen. 

Beschaam z' in hunnen trotschen waan, 

Die mij zoo wreed naar 't leven staan; 

Zoo worden ze achterwaarts gedreven 

En rood van schaamte; doe hen beven, 

Die kwaad verzinnen tegen mij; 

Dat al hun list verijdeld zij 

Verstrooi hen, als de wind het kaf; 

Gods engel drijv' hen van mij af. 

Inderdaad —- zoo worden ze in hun loop gestuit. Want nog zijn deze ver- 

zen niet geheel voorgelezen of de Consulent met de twee Burgemeesters 

en de acht politieagenten hebben zich omgewend en verlaten de kerk". 

Tot zover Dr. H. Steen in zijn boek "In fel bewogen dagen''. 
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Vanaf 24 juli 1887 tot 13 januari 1889 bleef alles zoal-s het was. Op zondag
13 januari 1889 nam Ds. Langhout afscheld van de geneente, nregens vertrek
naar Haarlem. Het was tevens de laatste keer dat de geneente in het oude
kerkgebouw samenkwam. Het was de Dolerenden immers dui.detijk geworden dat
zij het kerkgebouw zouden moeten missen. De rechterliJke uitspraken vielen
telkens ten gunste van de Synodalen.
Vanaf zondag 20 januari werden de kerkdlensten gehouden in de veel te kleine
Chr. School. Een zeer moellijke tijd brak aan voor hen die met de Refornatie
waren meegegaan. Hun predikant was vertrokken, men had geen kerkgebouw en
geen pastorie. Hoe werd dlt alles opgelost?
Daarvoor gaan we naar het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk XXïV 16s

HET 0NTSTAAN VAN HtT "GEREFORMEERDE KERKGEBOUI^J"

oals we al hebben kunnen lezen, hielden de Gereformeerden vanaf
20 januari 1889 hun kerkdiensten in de Chr. School. De eerste
zondag trad voor de gemeente op de oud-Anjumer predikant Ds. Ploos
van Amste1 uit Reitsum, in de wandeling "Vader Ploos" genoemd. Als

konsulent werd Ds. G.H. van Kasteel uit Kollum aangewezen, die ook de
catechisaties verzorgde.
Daar de gemeente maar 38 belijdende leden had (althans van het nannelijk
geslacht) en de rest doopleden waren, kwamen er naar liefst een 4OO cate-
chisanten opdraven. En dan nog de kinderen van 9 tot L2 jaar. Het kerkelijk
leven ging door maar toch \À'aren er veel problemen. Men had immers geen kerk-
gebouw, geen pastorie en geen inkomsten uit kerkelijke goederen meer. De
tijden waren slecht en de bevolking leed grote armoede. De boeren hadden
weinig inkomen en de arbeiders \ryaren werkeloos.
Men stond voor grote financiële uitgaven (een nieuwe kerk, ê€n pastorie,
proceskosten, traktement predikant, de Chr. School en niet te vergeten: de
armen enz.). Desondanks was er een blij en opgewekt leven in de gemeente.
Door de nieuw benoemde Kerkeraad en Commissie van Beheer werden pogingen in
het werk gesteld om een kerk en een pastorie te verkrijgen. Taeke Pieters
van der Herberg, oud-Kerkvoogd en nu lid van de Commissie had een tuin aan
de Molenbuurt, thans Pheifferbuurt. Deze tuin werd door he¡n aan de gemeente
geschonken i.nkI. / 500, -- .

Douwe Beintema, eveneens lid van de Conmissie deed een vorstelijke gift van
/ 3O0Or-- êD nog een lening van.f 3000,-- tegen een zeer lage rente. Nog
enkele leden schonken f 1000,-- terwijl de gemeente zeJ-f zoveel mogelijk
bijdroeg. Enorme bedragen in die tijd.
Nu kon men beginnen met de bouw van de nieuwe Geref. kerk maar er was nog
één probleem. Het bouwterrein was van de Mol-enbuurt gescheiden door een huis.
Hier woonden lVessel Dijkstra en Wybe Jelsma. Dit huis werd door de
eigenaresse, de weduwe van Jacob Ozinga, aan de Gereforrneerden verkocht.
Maar nu wilden de bewoners dit huis niet verlaten.
Op een zekere dag zijn er mannen gekomen en hebben al het huisraad op straat
gezet.Nog diezelfde dag werd het huis afgebroken. Wie die ¡nannen waren?....
Zullen we maar zeggen het hele dorp Anjum?
Nu kon men dan beginnen met de kerkbouw. Het ontwerp hiervan urerd gemaakt door
de gemeentearchitekt D. Booyenga. Na de gebruikelijke aanbesteding werd de
bouw gegund aan Johannes van Dijk te Blija voor de sotnma van f 9500,--.
In maart 1889 werd hiermee begonnen. Er moet wel ontzettend snel gewerkt zijn
want binnen 4 maanden nl. op Pinksterzondag 9 juni 1889 werd de kerk in
gebruik genomen.
Inniddels had de gemeente ook een pastorie. Op de Molenbuurt stond een huis
waar Dr. Hensing woonde. Vroeger was het een smederij geweest, later werd
dit verbouwd.
Dit huis was het eigendon van de oud-Anjumer Notaris Fockema. In 1889 was
hij naar Arnhem vertrokken. Deze woning werd aangekocht voor / 3000,-- €D

geschikt gemaakt aIs pastorie.  
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Zo ¡,ad de gemeente weer een ruim en groot kerkgebouw met hier vlekbij cen
pastorie.

Met de predikantenvakature ging het minder vlot dan men gehoopt had. Dc

Gereformeerden kregen een vijftal bedankjes te verwerken o.a. van de vroegcrc
Anjumer predikant Ds. Ploos van Amstel.
In de kerkeraadsvergadering van 10 september besloot nen een beroep uit te
brengen op Kand. E. Zwiers uit Hoogeveen. En gelukkig: hij nam het beroep
aan. Nu had de gemeente een eigen predikant. In de morgendienst van zondag
16 februari 189O werd Kand. Zwiers in het ambt bevestigd. 's Middags deed
hij zijn intrede in een stampvolle kerk met een predikatie over 1 Coll.
3 : 16a. Het is misschien nog wel interessant te vermelden dat deze dienst
3 uren duurde.
Fe1 stonden de beide Anjumer kerken in deze dagen tegenover elkaar. Van
Herv. zijde werd getracht de kerkbouw te verhinderen. Ds. Schrijver (Ned'
Herv. predikant na Ds. Langhout) bezocht alle Gereformeerden net het doel
hen weer bij de Herv. Kerk te brengen.
Het baatte niet en er bleef een klein groepje achter. De armen, die met de
Reformatie waren meegegaan, werden uit de diakoniewoningen gezet,. De winke-
lj-ers werden in hun zaken benadeeld. Hervormde klanten kwamen niet meer blj
de Gereformeerde neringdoenden. Omgekeerd zal h.et misschien we1 niet beter
zijn geweest.
En zo is dan in Anjun deze moeilijke strijd gestreden met veel tranen, smart
en lijden. En waarvoor dit alles?
Tegenwoordig werken de twee kerken weer nauu, samen d.n.v. gemeenschappeltjke
diensten, kanselruil, kerkrestauratie enz.
Misschien komt er nog eens een tijd dat ze weer één kerk worden.
Laten we hierop hopen en laten we hieraan onze beste krachten geven.
Tenslotte: Waaron deze oprakeling?
BESLIST NIET om de êén of andere partij te beschimpen. Er waren drie redenen:

1. De Ned. Herv. Kerk werd uitgebreid besproken en zo moest er ook een hoofd-
stuk komen over het ontstaan van de Geref. Kerk.
De doleantie passeren was in dezen eenvoudÍg niet mogeliik'

2. Uit een diep respekt aan onze voorouders, die gevochten hebben voor hun
idealen, terwijl zij leefden in een zo aruoedige tijd, dat wij ons hier-
van geen voorstelling kunnen maken.

3. Bij gesprekken met jeugdigen en ouderen is nij gebleken, dat men van deze
zaken praktisch niets afweet.
Een reaktie van een 60-jarige Anjumer: "Ik dacht dat de Geref. Kerk van
Anjun er altijd al geweest u¡as".

Vandaar.
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DE GERTFORMEERDI KERK

ebben we in het vorige hoofdstuk verteld over het ontstaan van de
Geref. Kerk, nu gaan we het kerkgeboutr¡ eeng van binnen en buiten
bekijken. Tenminste . voor zover het nog nogetijk is en de
archieven het ons mogelijk naken.

Op 6 februari 1889 werd het kontrakt getekend betreffende de bouw van de
kerk met toren en bijbehorende gebouwen tussen de Conmissie van Beheer en
de aannemers Joh. C. van Dijk te Blija en Joh. S. Sipkerna te Ferwerd.
Dit kontrakt luidde als volgt:

Ondergeteekenden, Johannes Cornelis van Dijk te Blija, en Johannes
Sipkes Sipkema te Ferwerd; verklaren bij dezen, te hebben aangenomen
van het bestuur der kerkelijke kas, van de Ned. Ger. Gemeente te
Anjum; het bouwen van eene kerk met toren en aanbehorende te Anjun.
Zulks volgens de daarvan opgemaakte bestek en teekening, met voor-
waarden, welke stukken ten blijke van erkenning van echtheid, door
de partijen zijn geteekend.
Zulks voor de som van negen duizend drie honderd en dertig gulden.
De ondergetekende âannemers verklaren mitsdien, dat in geval het
bestek en voorwaarden en de teekening met hetgeen verder tot deze
aanbesteding behoort, in rechten gebruik moet worden gemaakt; de
boeten wegens zegeJ- en registratiekosten, en de zegel en registratie-
kosten ten hunnen laste zullen komen.

Gedaan den zesden Februari 1889

De aannemers De bestuurders:

Joh. C.

Joh. S.

van Dijk
Sipkema

T.P.

J. W.

E.J.

v.d. Herberg

Holwerda

Holwerda

Op zondag 9 juni 1889 werd de nieuw gebouwde kerk in gebruik genomen. Er
moet wel net man en macht aan dit karwei zijn gewerkt, want een vrij groot
kerkgebouw in zegge en schrijve vier maanden uit de grond stampen', Iijkt nij
een geweldige opgave.
Op blz.167 is een foto opgenomen van de Molenbuurt, waarop duidelijk is te
zien hoe het kerkgebouw er van buiten uitzag. Verreweg de meeste Anjuners
hebben het zo gekend, maar vergeet niet dat het voor de nu schoolgaande
kinderen "historie" is.
Bijgaande foto geeft het interieur \¡/eer, zoaLs dit er omstreeks deze Jaren
uitzag (79LO/L92O>.
In de geschi.edkundige aantekeningen van Mr. A.J. Andreae, genaekt omstreeks
de eeuwwisseling en uitgegeven door Ds. J. ter Steege in 1971, vinden we
het volgende over Anjuns kerk:
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De Gereformeerde kerk werd gebouwd in 1889 en was voorzien van een
spits torentje met weerhaan. Op deze toren u'as verder een ronde zerk-
steen aangebracht met het jaartal 1889, terwijl zich onder in de toren
een konsistorieka¡ner bevond. In de kerk stond een orgel met als
opschrift: "Schiedam, Piano forte fabriek Stuttgartt". Organist in die
dagen was R. Kievit.
De gereformeerde kerk te Anjum \rrerd als gemeente gesticht in december
1886 en groeide rond de eeuwwisseling uit tot een ledental van 200'
De eerste gereforrneerde predlkant te Anjum was Ds. J. Langhout.Hfi
werd opgevolgd door Ds. E. Zwiers, die in 1899 vertrok-
Het predikantstraktement bedroeg aan het einde van de 19e eeuw ongeveer
I L OO,--, terwijl een huis aangekocht was, dat na verbouu¡ing en uit-
breiding diende als pastorie.
Aan het einde van de 19e eeuw bestond de kerkeraad uit de ouderlingen:
K. Knoops, T. Jongeling, D. Fokkena en T. Zwart, en de diakenen:
H. Viersen, B. Terpstra, M. Bouma en J. Kits. De kerkelijke kas werd
beheerd door T.P. v.d. Herberg, voorzitter en K. Nieuwenhuis en
E. Sijtsma als bestuursleden.

Over het zopas genoemde orgel is niet veel bekend. Ook in de archieven wordt
híerover net geen woord gerept. Waarschijnlijk is het een eenvoudig harmonium
geweest, geschonken door een weldoener.
In 1905 viel "het oog der kerkeraad" op de volgende advertentie:

Kerkorgel te koop voor f 25OO,--, een uitmuntend 1.ste klasse Kerkorgel
genaakt door de Firna Bätz & Cie, nu staande in de Kerk der Remonstrantsc
Gem. te Utrecht.
Te bevragen bij Maarschalkerweerd & Zoon, in Kerkorgels te Utrecht.

Dit orgel werd door de Geref. Kerk aangekocht, waarbij de heer P.
voor het transport van de trein (l) naar de kerk zorgde.
Zo kreeg men een fraai, in 1866 gebouwd, lVitte-Bätz orgel net de
dispositie (stemmen).

Manuaal I It{anuaal I I

Terpstra

volgende

Bourdon 16'

Prestant 8'

Roerfluit I'
Octaaf 4'

Fluit 4'
!.4ixtuur 1-3

Trompet 8'

Het Pedaal
normale kop

Holpijp 8'
Roerfluit 4'

Gamba 8'
Violine 4'
Tremulant.

sterk

was aangehangen en verder was het orgel voorzien van de
pelingen
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In 1905 viel "het oog der kerkeraad" op de volgende advertentie: 

Kerkorgel te koop voor f 2500,--, een uitmuntend 1.ste klasse Kerkorgel 

gemaakt door de Firma Bätz & Cie, nu staande in de Kerk der Remonstrantsch 

Gem. te Utrecht. 

Te bevragen bij Maarschalkerweerd & Zoon, in Kerkorgels te Utrecht. 

Dit orgel werd door de Geref. Kerk aangekocht, waarbij de heer P. Terpstra 

voor het transport van de trein (!) naar de kerk zorgde. 

Zo kreeg men een fraai, in 1866 gebouwd, Witte-Bätz orgel met de volgende 

dispositie (stemmen). 

Manuaal I Manuaal II 

Bourdon 16' Holpijp &8' 

Prestant 8' Roerfluit 4" 

Roerfluit 8" Gamba 8" 

Octaaf 4' Violine 4' 

Fluit 4' Tremulant. 

Mixtuur 1-3 sterk 

Trompet 8' 

Het Pedaal was aangehangen en verder was het orgel voorzien van de 

normale koppelingen.    
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Interieur Geteformeerde Kerk 1910-1920.
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Interieur Gereformeerde Kerk 1910-1920. 
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Jacob Mosselman en Andries Hovinga bezig met het nieuwe doopvont. 
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Tot 1936 was de konsistoriekamer onder de toren. In datzelfde jaar werd een
nieuwe kerkeraadskamer gebouwd, rechts van het kerkgebouw.
Tevens werden de stoelen uit de kerk verwijderd en nieuwe banken kwamen hier-
voor in de plaats.
In 1950 had weer een grote verbouwing plaats. De twee oude lokalen, links
van de kerk, werden afgebroken en een geheel nieuw gebouwenkomplex verrees
op dezelfde plaats.
Dit komplex bestond uit drie 1okalen, welke door middel van schuifdeuren tot
één grote zaal- gemaakt kon worden, een podiun, een keuken en hierachter nog
een kommissiekamertje met een doorgang naar het podiun.
De voormalige kerkeraadskamer onder de toren, die later werd gebruikt als
verenigingslokaal, verdween en werd bij de kerk getrokken.
Er werden nieuwe banken gemaakt en het aantal zitplaatsen in de kerk werd
uitgebreid tot 7O1.
De twee voordeuren kwamen te vervallen en hiervoor in de ptaats werd een
nieuw voorportaar gebouwd met hierin een trap naar de z.g. herengalerij.
Op bijgaande schetstekeni.ng kunt U e.e.a. nog eens nagaan.

Tevens werd in 1950 aan Jacob Mosselman opdracht gegeven tot
een nieuw doopvont. Op bi.jgaande foto zien we hem, met behulp
Hovinga, er mee bezÌ-g.
Het nieuwe doopvont was een kopie van de preekstoel welke in

het maken van
van AndrÍes

de kerk stond.

Op 15 april 1959 werd het kontrakt getekend door orgelbouwer Ernst Leeflang
te Apeldoorn en de Kerkeraad tot restauratie en ui.tbreiding van het orgel.
Tijdens een bijeenkomst van de gemeente van zaterdag 15 april 1961 werd het
gerestaureerde orgel opnieuw in gebruik genomen.
Ðe heer Klaas Scheepstra, lid van de orgelkomrnissie, Baf een overzÍcht van
de geschiedenis van het instrument. Na deze uiteenzetting droeg hij het orgel
over aan de Kerkeraad door de sleutel te overhandigen aan Ds. E. Baerends.
Deze sprak namens de Kerkeraad de hoop uÍt dat het orgel in lengte van dagen
zou mogen dienen tot verheerlijking van Gods Naam.
O.a. merkte Ds. Baerends het volgende op:

"Men mag nooit van een orgel zeggpi dat het nog goed genoeg is; in
het koor der engelen worden geen wanklanken gehoord, daaron moet ook
de strijdende Kerk op aarde streven naar volmaaktheid".

Na een gezamenlijk zingen van Psalm 150 volgde een bespeling door de organis-
ten B.J. Makkes van der Deijl uit Groningen en - de toenmalige organist der
kerk - Harke Iedema, afgewisseld door samenzang.
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Tot 1936 was de konsistoriekamer onder de toren. In datzelfde jaar werd een 

nieuwe kerkeraadskamer gebouwd, rechts van het kerkgebouw. 

Tevens werden de stoelen uit de kerk verwijderd en nieuwe banken kwamen hier- 

voor in de plaats. 

In 1950 had weer een grote verbouwing plaats. De twee oude lokalen, links 

van de kerk, werden afgebroken en een geheel nieuw gebouwenkomplex verrees 

op dezelfde plaats. 

Dit komplex bestond uit drie lokalen, welke door middel van schuifdeuren tot 

één grote zaal gemaakt kon worden, een podium, een keuken en hierachter nog 

een kommissiekamertje met een doorgang naar het podium. 

De voormalige kerkeraadskamer onder de toren, die later werd gebruikt als 

verenigingslokaal, verdween en werd bij de kerk getrokken. 

Er werden nieuwe banken gemaakt en het aantal zitplaatsen in de kerk werd 

uitgebreid tot 701. 

De twee voordeuren kwamen te vervallen en hiervoor in de plaats werd een 

nieuw voorportaal gebouwd met hierin een trap naar de z.g. herengalerij. 

Op bijgaande schetstekening kunt U e.e.a. nog eens nagaan. 

Tevens werd in 1950 aan Jacob Mosselman opdracht gegeven tot het maken van 

een nieuw doopvont. Op bijgaande foto zien we hem, met behulp van Andries 

Hovinga, er mee bezig. 

Het nieuwe doopvont was een kopie van de preekstoel welke in de kerk stond. 

Op 15 april 1959 werd het kontrakt getekend door orgelbouwer Ernst Leeflang 

te Apeldoorn en de Kerkeraad tot restauratie en uitbreiding van het orgel. 

Tijdens een bijeenkomst van de gemeente van zaterdag 15 april 1961 werd het 

gerestaureerde orgel opnieuw in gebruik genomen. 

De heer Klaas Scheepstra, lid van de orgelkommissie, gaf een overzicht van 

de geschiedenis van het instrument. Na deze uiteenzetting droeg hij het orgel 

over aan de Kerkeraad door de sleutel te overhandigen aan Ds. E. Baerends. 

Deze sprak namens de Kerkeraad de hoop uit dat het orgel in lengte van dagen 

zou mogen dienen tot verheerlijking van Gods Naam. 

O.a. merkte Ds. Baerends het volgende op: 

“Men mag nooit van een orgel zeggen dat het nog goed genoeg is; in 

het koor der engelen worden geen wanklanken gehoord, daarom moet ook 

de strijdende Kerk op aarde streven naar volmaaktheid". 

Na een gezamenlijk zingen van Psalm 150 volgde een bespeling door de organis- 

ten B.J. Makkes van der Deijl uit Groningen en - de toenmalige organist der 

kerk -— Harke Iedema, afgewisseld door samenzang. 

 



174

1

i¿,ro7-.^-', ,-------'n
i--- :ï
;" 1r '- -"1
l-' - --- -i
r-- --..- - Iitt..----{
i:::".--:

.t

.t

¿

,)

-1

I
i
I
I

lt
*l

I

i¡
il
ll

I

I.
I

+
T f1 ii
Ll'.+!{li. il

i ii .1
:i: î-l
,t:
¡:-l-r¡ li<

\r

¡"
Itln
ln 'í:ïï:! 

t'"'i F
i-.

- 

. ntaL!YÙz lnuu¡<
wmr. - 8. s / + u, of " 

tn u uR-.

' ¿',¿1r-\t - ouJ., /"lr*
_ i títrvva ulf

/.n.
l,.n,/s*.

4ïs

I

{E--- -- ''-

Origineel Schetsplan van uitbreiding zitplaatsen en fokafiteiten der
Geref . Kerk te Artjum. SchaaL f : 200.

Jrurn '

a¿-., , n Ct;
q 5.'

f'
w,o å

þ¡! ¿

a

{n'1".*.
å.--"t

l.l*-/ t
Íc.

ú.ii¡

/.x **l I

1,.¿
k

,t4^

l^t.*! t
a':.,

  

174 

4 

be dvern ‘ } Es > 

/ ze 
NO berging Lem. kam 

Pe De ze. E 
se 

Ne; 

Î SO Zeedeeld 

  

Ô 
| hdd 

sdalte mad beed 

Sn IN 

mmm 1/4 We MUUR 

zere Bestaande nuur. 

5 

Gd 04 

  

  

  

          Od ET eve Lekaten AIS | } jn 
er NIEUWE ujplae sen. herr d 

Eik 
ie Adi 

  

  

  

Are 

       

     

  

ir. 

Origineel Schetsplan van uitbreiding zitplaatsen en lokaliteiten der 

Geref. Kerk te Anjum. Schaal l : 200. 

   

 



175 

  
Geref. Kerk in 1962.   
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De Gereformeerde Kerk na de brand. 
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De nieuwe dispositie van het

Manuaal I Manuaal

Prestant 8',

Roerfluit 8'

Octaaf 4'
F1uit 4'
Octaaf 2'

orgel was als volgt l

Pedaal

ui tgebreide

II

Mixtuur L t/S
3-5 sterk

Holfluit 8'
Gamba 8'

Roerfluit 4'
FlageoIet 2'
Sesquialter 2 st
Trenulant

Tronpet 8'

De restauratie en uitbreiding werd uitgevoerd door bovengenoemde tr'a. en
stond onder advies van de heer A.P. Oosterhof uit Leeuwarden nanens de
Geref. Organistenvereniging. De restauratiekosten bedroegen f 20.000,--

In 1965 vond nog een grote reparatle plaats van de toren, die werd voorzien
van nieuwe leien. Kosten f 2O.OOO,--.

In de nacht van 15 op 16 december 1967 werd ons dorp door een ranp getroffen.
O¡mstreeks half drie ln de nacbt ontdekte de heer K. Moes dat het vereniglngs-
gebouw in brand stond. Onniddellijk alarneerde hij de plaatselijke brand-
melding, die daarop via de sirene de brandweerlieden r¡aarschuwde.
Ook de brandweren uit Metslawier en Engwierum werden opgetrom¡neld en net
groot nateriaal werd de uitslaande brand bestreden.
Men kon echter niet meer voorkomen dat zowel het vereniglngsgebouw als de
kerk een prooi der vlanmen werd.
Toen de brandweren bij de kerk arrlveerden \ras het gebouw reeds een vlamnen-
zee. Het vuur greep zo snel om zich heen, dat on 3.50 uur de toren instortte.
Binnen een uur was -van de kerk weinig meer over dan een brandende en rokende
ruÍne.

Omdat de kerk midden in het dorp stond (en nu r¡'eer staat), was het gevaar
dat de brand zou overslaan naar de naastgelegen percelen niet denkbeeldig.
Rieten daken van de j.n de buurt staande boerderijen werden natgehouden, maar
- a1s door een wonder - werden verder alle woningen gespaard.

Spontaan bood het Kerkbestuur van de Ned. Herv. Kerk de gedupeerde Gerefor-
neerden aan om voor de erediensten gebruik te nogen maken van de "grote kerk"
Een prachtig aanbod, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt.
Op ZO september 1969 werd door Ds. H. Fransen de eerste steen gelegd voor
de nieuwe Gereformeerde Kerk.

Bourdon 16'

Prestant I'
Schalmei 4'
Verder de gebruikelijke
koppelingen.
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De nieuwe dispositie van het uitgebreide orgel was als volgt: 

Manuaal I Manuaal II Pedaal 

Prestant 8' Holfluit 8' Bourdon 16' 

Roerf luit 8 Gamba 8' Prestant 8' 

Octaaf 4' Roerfluit 4' Schalmei 4' 

Fluit 4’ Flageolet 2' Verder de gebruikelijke 

Octaaf 2' Sesquialter 2 st. koppelingen. 

Mixtuur 1 1/3 Tremulant 

3-5 sterk 

Trompet 8' 

De restauratie en uitbreiding werd uitgevoerd door bovengenoemde Fa. en 

stond onder advies van de heer A.P. Oosterhof uit Leeuwarden namens de 

Geref. Organistenvereniging. De restauratiekosten bedroegen f 20.000, -- 

In 1965 vond nog een grote reparatie plaats van de toren, die werd voorzien 

van nieuwe leien. Kosten f 20.000,--. 

In de nacht van 15 op 16 december 1967 werd ons dorp door een ramp getroffen. 

Omstreeks half drie in de nacht ontdekte de heer K. Moes dat het verenigings- 

gebouw in brand stond. Onmiddellijk alarmeerde hij de plaatselijke brand- 

melding, die daarop via de sirene de brandweerlieden waarschuwde. 

Ook de brandweren uit Metslawier en Engwierum werden opgetrommeld en met 

groot materiaal werd de uitslaande brand bestreden. 

Men kon echter niet meer voorkomen dat zowel het verenigingsgebouw als de 

kerk een prooi der vlammen werd. 

Toen de brandweren bij de kerk arriveerden was het gebouw reeds een vlammen- 

zee. Het vuur greep zo snel om zich heen, dat om 3.50 uur de toren instortte. 

Binnen een uur was-van de kerk weinig meer over dan een brandende en rokende 

ruïne. 

Omdat de kerk midden in het dorp stond (en nu weer staat), was het gevaar 

dat de brand zou overslaan naar de naastgelegen percelen niet denkbeeldig. 

Rieten daken van de in de buurt staande boerderijen werden natgehouden, maar 

“ als door een wonder - werden verder alle woningen gespaard. 

Spontaan bood het Kerkbestuur van de Ned. Herv. Kerk de gedupeerde Gerefor- 

meerden aan om voor de erediensten gebruik te mogen maken van de ‘grote kerk". 

Een prachtig aanbod, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. 

Op 26 september 1969 werd door Ds. H. Fransen de eerste steen gelegd voor 

de nieuwe Gereformeerde Kerk. 
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Het is een prachtig gebouw geworden. Vooral het verenÍgingsgebouw "De Dobbe"
is. tot in de wiJde ongevlng bekend.
Tot zover deze beknopte geschiedenis van de Anjumer Gereformeerde Kerk.

Tenslotte geven wij U een liJstje van de predlkanten, die sedert de DoleantÍe
aan de Anjurner Geref. Kerk verbonden waren:

Ds.

Ds.

Ds.

Ds.

Ds.

Ds.

Ds.

Ds.

Ds.

Ds.

J. Langhout

E. Zwiers

S. Huismans

Tj. Petersen

E. v.d. Laan

A.H. Piersma

D. de Boer

E. Baerends

H. Fransen

A.S. Rlenstra

23 febr.
16 febr.
25 aug.

4 maart

2 sept.
1O febr.
5 maart

14 okt.
26 juli
23 junt

1879

1890

1901

L9L7

L923

L929

1950

1956

1964

L974

13 jan.

24 sept.
28 nei
12 Juni
30 sept.
3O juni
4 dec.

7 Juli
1 okt.
heden.

1889

1899

1916

L92L

L928

1948

1955

1963

t972
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Het ís een prachtig gebouw geworden. Vooral het verenigingsgebouw "De Dobbe" 

is tot in de wijde omgeving bekend. 

Tot zover deze beknopte geschiedenis van de Anjumer Gereformeerde Kerk. 

Tenslotte geven wij U een lijstje van de predikanten, 

aan de Anjumer Geref. Kerk verbonden waren: 

Ds. 

Ds. 

Ds. 

Ds. 

Ds. 

Ds. 

Ds. 

Ds. 

Ds. 

Ds. 

J. Langhout 

E, Zwiers 

S. Huismans 

Tj. Petersen 

E. v.d. Laan 

A.H. Piersma 

D. de Boer 

E. Baerends 

H. Fransen 

A .S. Rienstra 

23 

16 

25 

4 

2 

10 

5 

14 

26 

23 

febr. 

febr. 

aug. 

maart 

sept. 

febr. 

maart 

okt. 

juli 

juni 

1879 

1890 

1901 

1917 

1923 

1929 

1950 

1956 

1964 

1974 

13 

24 

28 

12 

30 

30 

4 

7 

1 

jan. 

sept. 

mei 

juni 

sept. 

juni 

dec. 

juli 

okt. 

heden. 

1889 

1899 

1916 

1921 

1928 

1948 

1955 

1963 

1972 

die sedert de Doleantie 
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Twee interieurfoto's van het verenigingsgebouw "De Dobbe”. 
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Hoofdstuk XXVI 181

EEN BROKJE''VERENIGINGSLEVEN"

n dit hoofdstuk gaan u¡e het verenigingsleven van Anjun eens nader be-
kijken en laten we dan beginnen met de jongelingsvereniging. In 1866
werd de Christelijke Jongelingsvereniging "Concordla" opgericht met
F. Brouwer als voorzitter. Het ledenaantal was bii de oprichting nu

niet bepaald geweldig. Zegge en schrijve: zes. Gelukkig viel in de daarop-
volgende jaren hier een stijgende lijn te constateren met in 1881 een hoogte-
punt van 25 leden. Het jaar daarop zakte dit plotseling weer tot 16. Als
voorzitter van de vereniging trad in die periode P. de Groot op, twee jaar
Iater oggevolgd door J. Zuldema. In deze jaren \{ras weer dui-delijk een leden-
winst waar te nemen. In 1888 kwam het voorzitterschap in handen van
T. Jongeling.
Vanaf 1889 (Doleantie) zetten de Hervormde Jongelingen hun verenigingswerk
voort met L4 leden onder leiding van de toennalige Ned. Herv. predikant
Ds. J. Schrijver. Helaas werd deze verenigi.ng in 1894 opgeheven.
Omstreeks 192O werd onder leiding van B. Teunissen een nieuwe "Chr. Jongelings-
vereniging" opgericht met als grondslag Prediker 12 : 13b: "Vrees God en
onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen".

Na 1889 kwamen de Gereformeerde Jongelingen onder toezLcltt van de kerkeraad
van de Geref. Kerk en heette voortaan Prediker 12 : 1a.
Haar grondslag was: "het woord Gods, onder aanvaarding van de drie formulieren
van eenigheid a1s de zuiverste verklaring van dat woord".
Haar doel was: "elkander te leren en voor te bereiden voor de roeping die hun
eenmaal wacht op kerkelijk, staatkundig en maatschappelijk gebied".
In het laatst van de 19e eeuw werd het bestuur gevormd door L. Holwerda,
president, J. v.d. Zwaag, secretaris, J.W. v.d. Herberg' penningneester'
E. Zíjlstra, bibliothecaris en P. Hellinga, plaatsvervangend bestuurslid.
Ook waren er in deze jaren twee "JongedochtersverenÍgingen", waaronder de
naaivereniging "Dorcas", welke ook in 1866 werd opgericht.
Bij het ?O-jarig bestaan van de Jongelingsvereniging in 1936 werd een groots
feest gevierd.
Van deze bijeenkomst vonden we nog een pers-verslag, dat we hierbij volledig
opnemen:

"ANJUM. Dinsdag j.1. was het voor de Geref. J.V. alhier een dag van blij
herdenken. Immers't was nu 7O jaar geleden dat de J.V. werd opgericht.
Zoo'n dag onopgemerkt voorbij laten gaan, dat mocht toch niet? AI spoedig
was men het er over eens dat het een ouderwetsch gezellig feest moest
zijn en zoo besloot het bestuur het feest in te teiden door voor 's nid-
dags een spreker uit te noodigen om voor ons een feest- en gedachtenisrede
te houden. Een der oud-voorzitters, n.1. Ds. H. Steen van Andijk, werd
daartoe bereid gevonden.
Een grote schare belangstellenden was's middags in de Geref. Kerk aan-
wezig. Bloemen en versiering gaven een recht feestelijke indruk.
Ds. Piersma gaf, na een kort openingswoord gelegenheid aan Ds. Steen

  

Hoofdstuk XXVI 181 

EEN BROKJE "VERENIGINGSLEVEN" 

n dit hoofdstuk gaan we het verenigingsleven van Anjum eens nader be- 

kijken en laten we dan beginnen met de jongelingsvereniging. In 1866 

werd de Christelijke Jongelingsvereniging "Concordia" opgericht met 

F. Brouwer als voorzitter. Het ledenaantal was bij de oprichting nu 

niet bepaald geweldig. Zegge en schrijve: zes. Gelukkig viel in de daarop- 

volgende jaren hier een stijgende lijn te constateren met in 1881 een hoogte- 

punt van 25 leden. Het jaar daarop zakte dit plotseling weer tot 16, Als 

voorzitter van de vereniging trad in die periode P. de Groot op, twee jaar 

later opgevolgd door J. Zuidema. In deze jaren was weer duidelijk een leden- 

winst waar te nemen. In 1888 kwam het voorzitterschap in handen van 

T. Jongeling. 

Vanaf 1889 (Doleantie) zetten de Hervormde Jongelingen hun verenigingswerk 

voort met 14 leden onder leiding van de toenmalige Ned. Herv. predikant 

Ds. J. Schrijver. Helaas werd deze vereniging in 1894 opgeheven. 

Omstreeks 1920 werd onder leiding van B. Teunissen een nieuwe "Chr. Jongelings- 

vereniging" opgericht met als grondslag Prediker 12 : 13b: "Vrees God en 

onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen". 

  

Na 1889 kwamen de Gereformeerde Jongelingen onder toezicht van de kerkeraad 

van de Geref. Kerk en heette voortaan Prediker 12 : la. 

Haar grondslag was: "het woord Gods, onder aanvaarding van de drie formulieren 

van eenigheid als de zuiverste verklaring van dat woord". 

Haar doel was: "elkander te leren en voor te bereiden voor de roeping die hun 

eenmaal wacht op kerkelijk, staatkundig en maatschappelijk gebied". 

In het laatst van de 19e eeuw werd het bestuur gevormd door L. Holwerda, 

president, J. v.d. Zwaag, secretaris, J.W. v.d. Herberg, penningmeester, 

E. Zijlstra, bibliothecaris en P. Hellinga, plaatsvervangend bestuurslid. 

Ook waren er in deze jaren twee '"Jongedochtersverenigingen", waaronder de 

naaivereniging '"Dorcas'', welke ook in 1866 werd opgericht. 

Bij het 70-jarig bestaan van de Jongelingsvereniging in 1936 werd een groots 

feest gevierd. 

Van deze bijeenkomst vonden we nog een pers-verslag, dat we hierbij volledig 

opnemen: 

"ANJUM. Dinsdag j-.1. was het voor de Geref. J.V. alhier een dag van blij 

herdenken. Immers 't was nu 70 jaar geleden dat de J.V. werd opgericht. 

Zoo'n dag onopgemerkt voorbij laten gaan, dat mocht toch niet? Al spoedig 

was men het er over eens dat het een ouderwetsch gezellig feest moest 

zijn en zoo besloot het bestuur het feest in te leiden door voor 's mid- 

dags een spreker uit te noodigen om voor ons een feest- en gedachtenisrede 

te houden. Een der oud-voorzitters, n.l. Ds. H. Steen van Andijk, werd 

daartoe bereid gevonden. 

Een grote schare belangstellenden was 's middags in de Geref. Kerk aan- 

wezig. Bloemen en versiering gaven een recht feestelijke indruk. 

Ds. Piersma gaf, na een kort openingswoord gelegenheid aan Ds. Steen 
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zijn rede uit te spreken. Deze begon met er op te wijzen, dat tegen een
donkere achtergrond, de dingen het schoonst tot hun recht komen.
Zoo is het ook hier. De somberheid en de troosteloosheid van de tijd
waarin wij leven, doet ons met meer dankbaarheid zien op de voorrechten,
die ons geschonken en gelaten worden. Zoo stemt ook deze, dag die ons
doet terugzien op een periode van 7O jaren, waarin God genadig dit klein
begonnen werk in stand hield, ons tot groote blijdschap. Deze, met veel
historische bizonderheden uit het Anjumer leven gekruide rede, sprak ons
van veel vreugde en veel z,orgen, dÍe de jeugd van vroeger had en wij niet
hebben, maar ook vaR veet dat wij genieten e¡r ïtaar nen vroeger geen weet
van had. De spreker spoorde de jeugd van Anjum aan om het beproefde spoor
der vaderen te houden, waar zij bij gebrek aan voldoende bronnen, en bij
gebrek aan veel dat de jeugd van nu tot zoo'n groot gemak is, toch hadden,
een groote liefde tot God en Zijn volk.
Met aandacht werd de rede van Ds. Steen beluisterd.
's Avonds ? uur was het ruime kerkgebouw weer geheel bezet en ook nu weer
berustte de leiding bij Ds. Piersma, die na de gebruikelijke opening het
woord gaf aan den secretaris der jubileerende Vereeniging, om een over-
zíc}rt te geven van de 7O jaren der Vereen.
Op duidelijke wijze bracht deze de belangrijkste gebeurtenissen in deze
70 jaren naar voren, en veel bekende nanren van Anjumers en oud-Anjumers
werden rnet dankbaarheid genoemd. Het aantal leden, bii de oprichting 9
(volgens andere bronnen 6), heeft zelfs één keer het getal 99 bereikt en
is op 't oogenblik 66 , zoodat in twee afdeelingen wordt vergaderd.
Ook de pennÍngmeester gaf een uitvoerig verslag, waaruit bleek dat we

met een gerust hart van de ruime tractaties konden gebruik naken.
Verder had de avond een recht gezel-líg verloop. Verschillende s¿rmenspr
werden door de leden der J.V. gehouden. Bijzonder viel de bestuursver-
gadering in de smaak, c¡aar men door de stemming zoo gemakkelijk door de
moeilijkste kwestÍes heensloeg.
De Chr. Zangvereen. "Sursum Corda" bracht ter afwisseling enkele liederen
ten gehore. Verder voerden eenige afgevaardigen het woord. Na de pauze
kregeh we,nog een referaat te hooren over "De jongeling en zijn strijd".
Een der voorzitters der vereenÍging sprak een slotwoord en zoo behoorde
deze nooie en bijzonder goed geslaagde feestdag weer tot het verleden.
Zoo'n dag geeft echte blijdschap en is een aansporing om met nieuwe moed
het vereenigingswerk voort te zetten".

Tot zover dit verslag van de feestelijkheden. Naar aanleiding hiervan werd
op dinsdag 18 februari 1936 een foto van de jubilerende vereniging genomen
vóór de Geref. Kerk.
Zondagavonds om 6.OO uur $¡erd er vergaderd, éên afdeling in het lokaal onder
de toren (later werd hier een nieuw kerkportaal met trap naar de gaanderij
gebouwd) en één (soms twee) afdeling in de lokalen bij de kerk.
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Chr. JongeJingsvereniging.

Bovenste rij van l-inks naar rechts.'Geert Jansma, Thomas G. Postma, Klaas R.
Visser, Catrinus Holwerda, Harm Jansma, Sjoerd Zijlstra, Klaas Boersma,
Lubbert L[innema, Wietze v.d. Herberg, Harm Bandstra, Dirk Osinga, Piet Visser,
Eeltje Postma, Jitse Tuma, Jaap Holwerda, Klaas Terpstra, Klaas B. Dijkstra,
Klaas Kooj.stra, Bartel Postma, Douwe Adema, Berend Visser, Jan Hovinga,
Eelke Dijkstra, Hessel Zijlstra en Ytsen Heeringa

Tweede rij van Links naar rechts.. Bote Visser, Sippe Bandstra, Dirk Jelsma,
Jan Tilma, Sijtse Douma, Johannes v.d. Herberg, Andries Dijkstra, Siep Hol-
werda, I{illem Woudstra (?), Hendrik Turkstra, Sjouke Scheepstra, Willem de
Jong, Hendrik Zijlstra, Jaap Postmus, Fokke Rosier, Bote de Jong, Fré Snit,
Bote Douma, Jan de Jong, Anne Westra, Gerrit Dijkstra, Atze v.d. Herberg,
Auke de Vries, Theunis Douma, Pieter Kooistra en'Dirk Fokkema.

Zittend van l-inks naar rechts.. K1aas Dijkstra, Fokke Visser, Jan Terpstra,
Gerrit Haaksma, Auke Jansrna, Renze ZíjLstra, À[ame Hienstra, Ibele Jansma,
Dirk Adema en Folkert lllielinga.
t¡Iel- Lid, maar niet op de foto staande waren: Jan Iedema en l\{eindert Meínsma.
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Chr. Jongelingsvereniging. 

Bovenste rij van links naar rechts: Geert Jansma, Thomas G. Postma, Klaas R. 

Visser, Catrinus Holwerda, Harm Jansma, Sjoerd Zijlstra, Klaas Boersma, 

Lubbert Minnema, Wietze v.d. Herberg, Harm Bandstra, Dirk Osinga, Piet Visser, 

Eeltje Postma, Jitse Tuma, Jaap Holwerda, Klaas Terpstra, Klaas B. Dijkstra, 

Klaas Kooistra, Bartel Postma, Douwe Adema, Berend Visser, Jan Hovinga, 

Eelke Dijkstra, Hessel Zijlstra en Ytsen Heeringa. 

Tweede rij van links naar rechts: Bote Visser, Sippe Bandstra, Dirk Jelsma, 

Jan Tilma, Sijtse Douma, Johannes v.d. Herberg, Andries Dijkstra, Siep Hol- 

werda, Willem Woudstra (?), Hendrik Turkstra, Sjouke Scheepstra, Willem de 

Jong, Hendrik Zijlstra, Jaap Postmus, Fokke Rosier, Bote de Jong, Fré Smit, 

Bote Douma, Jan de Jong, Anne Westra, Gerrit Dijkstra, Atze v.d. Herberg, 

Auke de Vries, Theunis Douma, Pieter Kooistra en Dirk Fokkema. 

Zittend van links naar rechts: Klaas Dijkstra, Fokke Visser, Jan Terpstra, 

Gerrit Haaksma, Auke Jansma, Renze Zijlstra, Mame Hiemstra, Ibele Jansma, 

Dirk Adema en Folkert Wielinga. : 

Wel lid, maar niet op de foto staande waren: Jan Iedema en Meindert Meinsma. 
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rl Iúaajyeren ígÍng " Dorcas" .

Staande van Tinks naar rechts: Anna Jansma, Hinke Dijkstra, Janna Hovinga,
BoukJe Sonnena, AaItJe Haaksma, Sjoerdje de Jong, Klaske DiJkstra, HiItJe
Dekema, Sletske Turkstra, Aaltje Wagenaar en Itlartje Postma.

Zittend van Tinks naar rechts.. GrietJe Zljlstra, Anna Faber, Yfke Mosselnan,
lred. D.S. l{ieretra (één van de in 1936 nog levende mede-oprichtsters),
Sleuwke Hovlnga, GeesJe Dtjkstra en Tine ZljIstra.
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Naaivereniging "Dorcas", 

Staande van links naar rechts: Anna Jansma, Hinke Dijkstra, Janna Hovinga, 

Boukje Sonnema, Aaltje Haaksma, Sjoerdje de Jong, Klaske Dijkstra, Hiltje 

Dekema, Sietske Turkstra, Aaltje Wagenaar en Martje Postma. 

Zittend van links naar rechts: Grietje Zijlstra, Anna Faber, Yfke Mosselman, 

Wed. D.S. Wierstra (één van de in 1936 nog levende mede-oprichtsters), 

Sieuwke Hovinga, Geesje Dijkstra en Tine Zijlstra. 
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Meis j esvereniging " Trgfena" .

Vierde rij van Links naar rechts.. Anna Spriensma, Trljntje Snijdood, Jetske
DÍjkstra, Jinke Dijkstra, Griet Douma, Renske Douma, Klaske Douma, Hiltje
Osinga, Geeske Hamstra en Elisabeth JeIsma.

Derde rij van Links naar rechts: Tjitske Holwerda, Yfke Mosselman, Trijntje
Visser, Anna Vetdhuis, illaaike Spriensma, Minke Dijkstra, Elisabeth Tibma,
Sjoerdje de Jong, Aebeltje Hofnan, Sieds Westra, Elisabeth v.d. Herberg,
Etje Spriensma en Doetje Visser.
Tweede rij van l-inks naar rechts.. Fetje Jansma, Doetje Hiemstra, Antje Postma,
Atje v.d. Herberg, Trijntje Jansma, Annie Sikma, Dieuwke v.d. Herberg, Aaltje
lVagenaar, Ybeltje de Jong, Jeltje Hamstra, Trijntje de Jong en Jitske Visser.
Eerste rij van l-inks naar rechts.. Aukje Bouma, Hieke v.d. Herberg. Gré v.d.
Herberg, Teuntje Tibma, Meester P. He11inga, Sjoerdje Douma, Wubbegina Geerlings,
Froukje Visser en Baukje Adema.

L
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Meisjesvereniging "Tryfena". 

Vierde rij van links naar rechts: Anna Spriensma, Trijntje Snijdood, Jetske 

Dijkstra, Jinke Dijkstra, Griet Douma, Renske Douma, Klaske Douma, Hiltje 

Osinga, Geeske Hamstra en Elisabeth Jelsma. 

Derde rij van links naar rechts: Tjitske Holwerda, Yfke Mosselman, Trijntje 

Visser, Anna Veldhuis, Maaike Spriensma, Minke Dijkstra, Elisabeth Tibma, 

Sjoerdje de Jong, Aebeltje Hofman, Sieds Westra, Elisabeth v.d. Herberg, 

Etje Spriensma en Doetje Visser. 

Tweede rij van links naar rechts: Fetje Jansma, Doetje Hiemstra, Antje Postma, 

Atje v.d. Herberg, Trijntje Jansma, Annie Sikma, Dieuwke v.d. Herberg, Aaltje 

Wagenaar, Ybeltje de Jong, Jeltje Hamstra, Trijntje de Jong en Jitske Visser. 

Eerste rij van links naar rechts: Aukje Bouma, Hieke v.d. Herberg. Gré v.d. 

Herberg, Teuntje Tibma, Meester P. Hellinga, Sjoerdje Douma, Wubbegina Geerlings, 

Froukje Visser en Baukje Adema. 
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Ook de in 1866 opgerichte Naaivereniging "Dorcas" vierde dit 70-jarig jubi-
leunfeest mee. Veel heeft deze vereniging gedaan voor de armen en behoeftigen
van Anjum.
Het zopas geLezen verslag van de J.V. had nog een vervolg t.w.:

"De Geref. Naaivereeniging "Dorcas mocht dezer dagen ook terugzien op
een periode van 70 jaren, waarin God aan de vereen. liefde en ijver gaf
om aan veel behoeftigen vreugde te bereiden. Deze vereen. die steeds in
stilte werkt, meende ook nu niet door feest of iets van die aard naar
voren te moeten treden. De Vereen. vj.erde net blijdschap het feest der
J,V. mee en deelde zoo eenigszins mee in de belangstelling die er voor
een 70-jarige is. Slechts één der oprichters is nog in leven, n.l. de
weduwe D.S. Wierstra.
Wat al een werk is er in deze 70 jaren door de vereen. verricht. Geve
God aan de vereen. riefde en blijdschap on di-t mooie werk voort te
zetten" .

Ook van deze vereniging werd een foto gemaakt vóór de Geref. Kerk.

mededeelde is deze vereniging tijdens de oorlogsjaren Lg4O-45Naar men nij
opgeheven.

Van Ùlevr. H. Holtewes-Douma kregen we nog een foto van de meisjesvereniging
"Tryfena", gemaakt omstreeks L926.
Wanneer deze vereniging werd opgericht, is mij niet bekend. Waarschijnlijk
voor 1900.
In de geschiedkundige aantekeningen van Mr. A.J. Andreae, bewerkt door de
Herv. predikant Ds. J. ter Steege van Aalsum-Wetzens wordt, als het over
Anjum gaat, gesproken van 2 jongedochtersverenigingen.
Vrijzeker werden het zopas besproken "Dorcas" en "Tryfena" hiermee bedoeld.

Tot zover dit brokje "verenigingsleven". Natuurlijk er waren nog de

verloren zijn gegaan.
knapen- en kl-eine m*eisjesverenigingen en
Jammer dat al die notulenboeken bij de brand in 1967
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om aan veel behoeftigen vreugde te bereiden. Deze vereen. die steeds in 

stilte werkt, meende ook nu niet door feest of iets van die aard naar 

voren te moeten treden. De Vereen. vierde met blijdschap het feest der 

J,V. mee en deelde zoo eenigszins mee in de belangstelling die er voor 

een 70-jarige is. Slechts één der oprichters is nog in leven, n.l. de 

weduwe D.S. Wierstra. 

Wat al een werk is er in deze 70 jaren door de vereen. verricht. Geve 

God aan de Vereen. liefde en blijdschap om dit mooie werk voort te 

zetten". 

Ook van deze vereniging werd een foto gemaakt vóór de Geref. Kerk. 

Naar men mij mededeelde is deze vereniging tijdens de oorlogsjaren 1940-45 

opgeheven. 

Van Mevr. H. Holtewes-Douma kregen we nog een foto van de meisjesvereniging 

“Tryfena'', gemaakt omstreeks 1926. 

Wanneer deze vereniging werd opgericht, is mij niet bekend. Waarschijnlijk 

voor 1900. 

In de geschiedkundige aantekeningen van Mr. A.J. Andreae, bewerkt door de 

Herv. predikant Ds. J. ter Steege van Aalsum-Wetzens wordt, als het over 

Anjum gaat, gesproken van 2 jongedochtersverenigingen. 

Vrijzeker werden het zopas besproken 'Dorcas" en "Tryfena' hiermee bedoeld. 

Tot zover dit brokje "verenigingsleven'. Natuurlijk .….. er waren nog de 

knapen- en kleine meisjesverenigingen en ......ivsse.e... 

Jammer dat al die notulenboeken bij de brand in 1967 verloren zijn gegaan.



Hoofdstuk XXVI I 189

DT ANJUMER MOLINS EN ZIJN MOLINAARS

njum heeft in de loop van zijn geschiedenis twee molens gekend,
een koren- en pelmolen en een windzaagmolen. Laatstgenoemde kennen
we uit een "Tableau der aanwezige molens van allerlei soort in het
arr. Leeuwarden" uit 1812.

Over deze windzaagmolen is vrijwel nj.ets bekend. Een hierbij afgedrukte te-
kening van een zekere H. Tavenier vonden we in het Prentenkabinet van het
Fries Museum. ll¡anneer deze prent de juiste situatie aangeeft dan moet deze
molen gestaan hebben aan de vaart, ongeveer in de tuin van onze dorpsfoto-
graaf Jacob Mosselman, waar nu Andries Hovinga woont.

Gelukkig weten \r¡e meer van de koren- en pelmolen. In het Register van Aan-
breng uit 1511 duikt hij voor het eerst opl "Ritske biden moIen".
Deze Ritske huurde land in de omgeving van de molen. Hij was een boer met
55 pondematen land en zaL dus geen molenaar geweest zijn.
Uit de Proclanatieboeken van Oostdongeradeel, waarin de verkoop van on-
roerende goederen werd geregistreerd, weten we dat j.n 1652 Wijbe Piers
eigenaar van de molen was. In dat jaar verkocht hij nanelijk de molen met
huis en tuin aan Sijts Claesses voor 54O carolus guldens.
Zes jaar later kreeg de nolen (in die tijd beschreven als een "gordmolen")
weer een nieuwe eigenaar n.1. Ente Reinders. Itiraarschijnlijk woonde deze
Ente Reinders ergens in het dorp want een paar maanden later verkocht hij
het molenaarshuis met tuin aan Dirck Tierxq met de bepaling erbij dat er
nimmer een gortmaker in het molenhuis zou mogen wonen.
Uit de Belastingkohieren van L7L4 weten we dat in deze periode Tijs Tomas de
eigenaar van de molen was. Buiten deze bezat hij ook een bakkerij in het
dorp die hij verhuurde aan Dirck Uitkes en later aan zíjn zuster Anne Tomas.
In 1739 verhuurde hij de molen aan zijn zoon Jacob Tijssen, doch Jasob over-
leed in het daarop volgende jaar. Nu verkochten de erfgenomen de molen aan
Popke Taekes en diens echtgenote Ytske Tijsseh, waarschijnlijk een dochter
van Tijs Tomas. Hieruit kunnen \¡'e konkLuderen dat vader Tijs moet zijn over-
leden. Een andere zoon van hem, Tomas Tijssen, kocht ín L745 de Domastate
aan de Oude Dijk, waarover in het betreffende hoofdstuk reeds werd geschre-
ven.
Tot dusver was steèOs sprake geweest van een gortmolen, maar in de koopakte
van 1740 komt de benami.ng "Rogmolen" voor.
De zopas genoemde Popke Taekes plaatste na enige jaren zíjn zoon Gerbens
Popkes op het bedrijf. ZeLf. bleef hij in de bakkerij wonen die eerder van
Tijs Tonas \r¡as geweest. In de eerste helft van de vorige eeuw u¡oonde in het
pand bakker Hendrik Turkstra.
Gerben Popkes verkocht ín L757 het bedrijf aan Jan Hommes, die ln L778 een
tweede molen kocht in Kollum. Kennelijk ging het goed met de maalderij in
Anj um.
In 1783 kwam de molen in eigendom aan Age v.d. Nagel en Jan Hommes vertrok
naar zijn tweede bedrijf in Kollum. Age v.d. Nagel heeft het niet lang ge-
maakt want na vier jaar kwan de molen in handen van Jacob Heins. Ook deze
Jacob was nlet erg honkvast, want in 1796 verkocht hij de molen aan Dirk
CorneIi-s.
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Deze Ritske huurde land in de omgeving van de molen. Hij was een boer met 
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Uit de Proclamatieboeken van Oostdongeradeel, waarin de verkoop van on- 

roerende goederen werd geregistreerd, weten we dat in 1652 Wijbe Piers 

eigenaar van de molen was. In dat jaar verkocht hij namelijk de molen met 

huis en tuin aan Sijts Claesses voor 540 carolus guldens. 

Zes jaar later kreeg de molen (in die tijd beschreven als een 'gordmolen'') 

weer een nieuwe eigenaar n.l. Ente Reinders. Waarschijnlijk woonde deze 

Ente Reinders ergens in het dorp want een paar maanden later verkocht hij 

het molenaarshuis met tuin aan Dirck Tierxq met de bepaling erbij dat er 

nimmer een gortmaker in het molenhuis zou mogen wonen. 

Uit de Belastingkohieren van 1714 weten we dat in deze periode Tijs Tomas de 

eigenaar van de molen was. Buiten deze bezat hij ook een bakkerij in het 

dorp die hij verhuurde aan Dirck Uilkes en later aan zijn zuster Anne Tomas. 

In 1739 verhuurde hij de molen aan zijn zoon Jacob Tijssen, doch Jacob over- 

leed in het daarop volgende jaar. Nu verkochten de erfgenomen de molen aan 

Popke Taekes en diens echtgenote Ytske Tijssen, waarschijnlijk een dochter 

van Tijs Tomas. Hieruit kunnen we konkluderen dat vader Tijs moet zijn over- 

leden. Een andere zoon van hem, Tomas Tijssen, kocht in 1745 de Domastate 

aan de Oude Dijk, waarover in het betreffende’ hoofdstuk reeds werd geschre- 

ven. 

Tot dusver was steeds sprake geweest van een gortmolen, maar in de koopakte 

van 1740 komt de benaming '"Rogmolen' voor. 

De zopas genoemde Popke Taekes plaatste na enige jaren zijn zoon Gerbens 

Popkes op het bedrijf. Zelf bleef hij in de bakkerij wonen die eerder van 

Tijs Tomas was geweest. In de eerste helft van de vorige eeuw woonde in het 

pand bakker Hendrik Turkstra. 

Gerben Popkes verkocht in 1757 het bedrijf aan Jan Hommes, die in 1778 een 

tweede molen kocht in Kollum. Kennelijk ging het goed met de maalderij in 

Anjum. 

In 1783 kwam de molen in eigendom aan Age v.d. Nagel en Jan Hommes vertrok 

naar zijn tweede bedrijf in Kollum. Age v.d. Nagel heeft het niet lang ge- 

maakt want na vier jaar kwam de molen in handen van Jacob Heins. Ook deze 

Jacob was niet erg honkvast, want in 1796 verkocht hij de molen aan Dirk 

Cornelis. 
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Inmiddels zijn we gearriveerd in het begin van de 19e eeuw. Als molenaar
vinden we dan Ulbe Gerrits Buwalda verneld, een zoon van de molenaar te
Betterwird en Nes.
Na Ulbe Buwalda komen de Turkstra's. Dezen hebben bijna honderd jaar het
bedrijf beheerd en vele Anjumers zullen zich de laatsten van deze familie
nog wel herinneren.
In 1839 kwam Hendrik Rientses Turkstra uit Bergum. Deze Hendrik heeft een

belangrijke rol gespeeld in de oprichting van de Chr. Nat. School te Anjum'
waarover in het betreffende hoofdstuk reeds werd geschreven.
Z1jn zoon Doeke volgde hen op als molenaar toen Hendrik overleed in 1885.
Deze Doeke Turkstra en schoenmaker lVi11em Slager waren omstreeks 1878 twee
diakenen van de Ned. Herv. Kerk. Het was in de periode dat Ds. J. Langhout
in Anjum zou komen en deze beide heren zouden de pastorie we1 eens even
opruimen. Dr. H. Steen vertelt hierover in zijn boek "In fel bewogen dagen"
het volgende:

"Op zekere morgen komt W. Slager bii D. Turkstra, zíin nede-diaken.
Bij Turkstra kwamen velen. Want hij was ook toen reeds een gezel-
lige prater, dien ook het thans levend geslacht (19311) nog best
heeft gekend. ,t was altijd gezellig in het oude molenaarshuis.
spoedig kwan slager met zijn boodschap voor den dag. 'k lvou wel,
zoo zei hij tegen Turkstra, dat je eens meeging naar de pastorie.
Ik ben er geweest en't is er nog al slordi.g. Er ligt een hoop
oude ronnel, oude papieren, waaruit niemand wijs kan wordenl
Je moest rne eens een handje helpen d,íe zaak op te ruimen.
En zo trokken spoedig daarop onze beide diakenen naar de pastorie.
Een kruiwagen en een mand werd meegenomen. De mand volgestopt met
oude papieren. En weldra begaven de beide vrienden zich naar de

schoenmakerswerkplaats van Slager.
Slager zelf 1i.ep achter den kruiwagen, terwijl Turkstra op eenige
afstand volgde. In de schoenmakerss¡erkplaats zetten ze zieh bíi
het potkacheltje, de mand tusschen hen in. En daar werden de papieren
bezien - _en verbrand. Ze waren immerS toch onleesbaarl 't l'leeSte
was Latijn. l.{aar ook de sierlijke krulletters van het Oud-Hollandsche
schrift kon men niet ontcijferen. En zo werd het grootste deel van het
archief van Anjums Kerk verbrand::: It'Ien had "opruirning" gehouden".

Tot zover Dr. H. Steen

Jã, het is bijzonder jammer dat dit gebeurd
Herv. Kerk en oud Anjum is hiermee verloren

is. Veel informatie over de Ned.
gegaan.

Na dit uitstapje gaan we terug naar onze molen'
Op 24 mei 1889 moest dezelfde Doeke Turkstra beleven dat zijn oude molen doo

blikseminslag geheel afbrandde. ùIet behulp van vele Anjumers slaagde de

brandweer er wel in om de naastgelegen woningen te beschermen rnaar van de

molen zelf was niets te redden.
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Tot zover Dr. H. Steen. 

Ja, het is bijzonder jammer dat dit gebeurd is. Veel informatie over de Ned. 

Herv. Kerk en oud Anjum is hiermee verloren gegaan. 

Na dit uitstapje gaan we terug naar onze molen. 

Op 24 mei 1889 moest dezelfde Doeke Turkstra beleven dat zijn oude molen door 

blikseminslag geheel afbrandde. Met behulp van vele Anjumers slaagde de 

brandweer er wel in om de naastgelegen woningen te beschermen maar van de 

molen zelf was niets te redden. 
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De eerste reparatie van de in 1889 gebouwde molen. 
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In het Nieuwsblad "Oostergo" verscheen hiervan het volgende verslag:

Anjun, 28 nei

Een hevig onweder ontlastte zich vrijdagavond over ons dorp. De vrees
dat het hier of daar zou inslaan bleek weldra niet ongegrond te zíjn.
De rog- en pelmolen van D. Turkstra was getroffen en brandde tot de
grond af met de daarin aanwezige koopmansgoederen en granen.
Een en ander was verzekerd bij de onderl. brandwaarborgmaatschapplj
van Oost en lVest Dongeradeel.

Doch Doeke Turkstra zat niet bij de pakken neer en vrij spoedig na deze ramp
Iiet hij een nieuwe molen bouwen op dezelfde plaats waar sinds eeuwen de
Anjumer molen heeft gestaan.
Ook kreeg deze nieuwe molen een naam n.1. "De Eendragt".Tot op de huidige
dag kunnen we dit bouwwerk nog bewonderen.
Met zijn neef Jan Rientses Turkstra zette Doeke het bedrijf voort tot hij
in 1923 kwan te overlijden. Neef Jan overleed in 1930 en hiermee kwam een
einde aan het molenaarsgeslacht Turkstra.
De volgende eigenaar was Ype Dan uit Paesens, in 1943 opgevolgd door Binne
Brouwer. Brouwer heeft er voor gezorgd dat in de nolen een elektromotor
van 4O P.K. met bijbehorende inrichting werd aangelegd, zodat men ook bij
windstille dagen toch door kon gaan met het verwerken van de granen.
Velen net mij zullen zich het puffende toestel nog wel herinneren.
Bij het overlijden van Dhr. Brouwer' liet hij de molen na aan zíjn zoon
Goffe, de laatste molenaar van Anjun.
Het werd moeili.jk on te konkurreren met de grote neelfabrieken en even leek
het er op dat het bouwwerk zou moeten verdwijnen.
Maar..... dat kon men Anjum toch niet aandoen?
Gelukkig kwam er redding, Het gemeentebestuur van Oostdongeradeel nam op
22 decenber 1967 de ¡rolen over voor het symbolische bedrag van / 1,-- en
onderzocht restauratienogelijkheden. Men liet er geen gras over groeien
want in 1969 kreeg_de molenbouwer Th. Bremer uit Adorp opdracht om de reeds
erg vervallen nolen te restaureren.
Ín L972 kwam het werk klaar en sindsdien prijkt de Anjumer molen weer in
zijn volle glorie.
In de daarop volgende jaren werd er een museum in ingericht van oude land-
bouwwerktuigen en Dhr. J. Rameau heeft aan vele toeristen de werking van
deze apparaten dan ook uitgelegd.
Sinds 1976 is het Anjuner V.V.V.-kantoor in de molen gevestigd onder des-
kundige 1eì.ding van het echtpaar Moes.
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DE ZUIVELFABRIEK

anneer we een hoofdstuk over de Coöperatieve Zuivelfabriek van
Anjum wi11en schrijven, moeten we eigenlijk eerst de situatie
van een honderd jaar geleden eens bekijken om een inzicht te
krijgen over de noodzaak tot oprichting van zorn fabriek.

Wat ging er aan vooraf?

In onze gedachten zien we een boerin druk bezig met het beredderen van de
karn. Op een middengroot bedrijf moest soms driernaal gekarnd worden en het
was een hele pluk om dit voor negen uur klaar te hebben. (Naar oude gewoonte
was het 's morgens om negen uur etenstijd) .

Ja, in die tijd had een boerin een druk leven, vooral wanneer er niet altì.jd
voldoende hulp van een dienstbode aanwezig was. Vaak werd van de kinderen
gevraagd om de handen uj.t de mouwen te steken. Dochters hielpen dan bij het
karnen van de melk, terwijl één der zoons werd ingeschakeld om's morgens
vroeg (vier uurl) het karnpaard op te halen en het dan in te spannen.
De meeste karnpaarden voelden we1 wanneer de melk ging schiften; de karnmolen
begon dan zwaarder te trekken. Niet zelden bleef het dier staan, om dan vlug
weer te worden aangejaagd,
Het kaasmaken werd meestal door de boer zelf gedaan. Niet alle melk werd ver-
kaasd, voor de kalveren bleef genoeg over.
Hoewel het boerenbedrijf in die tijd een zware opgave was, zowel voor boer
als boerin, werd alles meestal met een grote toewijding en liefde voor het
vak verricht. Het was dan ook geen wonder, toen later de fabrieksmatige
zuivelbereiding in opkomst was, het verzet hiertegen vooral van de zijde
van de boerin kwam.
In de periode l-879 tot 1884 liep het de boeren in a11es tegen. Hun bezittingen
werden getroffen door een waardevernindering tot op een zeer laag en zwevend
niveau. De producten van l-andbouì¡/ en veeteelt waren aan een meedogenloze
prijsdaling onderhevig.
In 1885 trof de boeren een ramp. De prijzen van de boter zakten tot beneden
de helft van de bestaande prijs. Een vat boter kostte ongeveer f 75,--.
Deze prijs daalde in korte tijd tot een / 35,-- per vat.
De botermarkt werd_grondig verpest, vooral door de Engelsen die een smeersel
op hun brood kregen wat wel op boter leek, maar vermengd was met a1le moge-
lijke ingrediënten.
Op de boerderijen werd de toestand onhoudbaar en vele bedrijven zijn in deze
periode dan ook failliet gegaan. Veel ex-boeren, meestal harde werkers en
volkomen in staat om een bedrijf goed te beheren, hebben hun verdere leven
doorgebracht aIs kastelein, voerman, gardenier enz.
Het is dan ook begrijpeli-jk dat men in die erbarnelijke toestand begon te
roepen om verandering, om een fabrieksnatige zuj-velbereiding.
Zo werden er dan in Friesland enkele particuliere fabriekjes opgericht, maar
in veel plaatsen zat men met de vraag: Hoe moeten wij dit aanpakken? Moet
het een vennootschap worden, die dan de melk zou moeten kopen van de boeren?
Of moet men zelf een fabriek stichten en de melk zelf verwerken?
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Het is dan ook begrijpelijk dat men in die erbarmelijke toestand begon te 

roepen om verandering, om een fabrieksmatige zuivelbereiding. 

Zo werden er dan in Friesland enkele particuliere fabriekjes opgericht, maar 

in veel plaatsen zat men met de vraag: Hoe moeten wij dit aanpakken? Moet 

het een vennootschap worden, die dan de melk zou moeten kopen van de boeren? 

Of moet men zelf een fabriek stichten en de melk zelf verwerken?



I

I

i

I

I

l

i
1

I

196

Het laatste idee was bepaald niet eenvoudig. Men noest dan alles zelf finan-
cieren, terwijl technische hulp practisch niet aanwezig was.
In het dorpje lVarga grepen de boeren in 1886 moed en pakten de koe bij de
horens. Zo werd hier, als eerste in Friesland, een'rCoöperatieve Zuivel-
fabriek" opgericht.
Weldra volgden er meer, zo ook die van Anjum.

Op L7 maart 1891 werd de akte gepasseerd van de Coöp. Stoomzuivelfabriek van
Anjum, welke onder notaris Banda tot stand kwam. De oprichters waren meest
Anjumer veehouders, uitgezonderd een paar "grensgevallen",
Wij vermelden enkefe van hen: Pieter T. v.d. Herberg, Doede E. Botma,
Douwe A. Beintema, Ids v. Eizenga, Jan Y. Botma, Uilke Ganzinga,
Pieter J. v.d. Herberg, Minne L. Sijtsma, Haaie IJ. Viersen,
Foppe M. Di,jkstra, Taeke
Atze J. de Boer, Oebele I
Douwe M, Hiemstra en Jan

d. Wrrud, Jacob J. Ozinga, Kornelis P. Wobma,
Viersen, Jacob J. v. Eizenga, Lolke J. Holwerda,

. Botma.

v.
J.
ÏJ

Dé grote stuwkracht van de Anjumer fabriek is wel Jacob Jans van Eizenga ge-
weest, een leerling van de Landbouwschool te l{ageningen, toen nog geen Hoge-
school.
Daat deze reeds op jeugdige leeftijd zijn ouders had verloren, bracht hij
zijn jeugd te Dokkum door.
Terug uit lfageningen kwan hij in Arum terecht waar hij zijn levensgezellin
(Antje Hessels Postma uit Kimswerd) vond en in aanraking kwam met Jogchum
v.d. tVa1, destijds een grote voorvechter voor de fabrieksmatige zuivelbe-
reiding.
Nauwelijks had de jonge Van Eizenga zJ-clr^ in Anjum als boer gevestigd, of hij
verenigde zich met degenen die net de gedachten rondliepen om in l\{etslawier
een coöp. zuivelfabriek te stichten.
Inderdaad komt zijn naam voor in de oprichtingsakte van "De Reidswal".
Ook spande hij er zich voor in om in Anjum een dergelijke coöp. van de grond
te krijgen. Gezien zijn opleiding nam hij onder de boeren een leidende po-
sitie in. Het "lukte hem twee vooraanstaande boeren, de 34-jarige Pieter
Taekes v.d. Herberg, bewoner van de Holdingastate en de 36-jarige Douwe
Beintema, tot nedewerking te bewegen voor zijn plannen.
Met z'n drieêin zijn zij de eigenlijke oprichters geweest van de vereniging
"Coöperatieve Zuj-velfabriek ANJUM" .

Met mannenmoed werd deze coöp. begonnen. Aan de, toen nog niet bebouwde'
Skeanewei werd de fabriek gebouwd op dezelfde plaats waar nu het huis van
Brant Visser staat . (Zie foto op blz. 233).

De ingebruikname was in augustus 1891. In 1892 werd er 416.OOO liter melk
aangevoerd en verwerkt. Het volgende jaar werd dit opgevoerd tot 452.00O
1iter. Deze score was in de daarop volgende jaren beduidend minder.
Waarschijnlijk lag dit mede aan de lage prijzen van de zuivelproducten, waar-
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Ook spande hij er zich voor in om in Anjum een dergelijke coöp. van de grond 

te krijgen. Gezien zijn opleiding nam hij onder de boeren een leidende po- 

sitie in. Het lukte hem twee vooraanstaande boeren, de 34-jarige Pieter 

Taekes v.d. Herberg, bewoner van de Holdingastate en de 36-jarige Douwe 

Beintema, tot medewerking te bewegen voor zijn plannen. 

Met z'n drieën zijn zij de eigenlijke oprichters geweest van de vereniging 

"Coöperatieve Zuivelfabriek ANJUM'". 

Met mannenmoed werd deze coöp. begonnen. Aan de, toen nog niet bebouwde, 

Skeanewei werd de fabriek gebouwd op dezelfde plaats waar nu het huis van 

Brant Visser staat. (Zie foto op blz. 233). 

De ingebruikname was in augustus 1891. In 1892 werd er 416.000 liter melk 

aangevoerd en verwerkt. Het volgende jaar werd dit opgevoerd tot 452.000 

liter. Deze score was in de daarop volgende jaren beduidend minder. 

Waarschijnlijk lag dit mede aan de lage prijzen van de zuivelproducten, waar- 
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door de boeren een gedeelte van de melk gingen gebruiken voor het ¡nesten van
kalveren.
Doorlopend stond Van Eizenga in briefwisseling met Jogchum van der Wa1, die
- aldus de notulen - de adviseur van de Anjumer boeren is geweest.
Ondanks het advies van de heer Van der 'fVa1 om de fabriek niet uit te breiden
met een kaasmakerij, hebben de Anjumers toch hun zJ.n doorgedreven en zijn
koppj.g blijven volhouden tot de kaasmakerij er stond.
Mede hierdoor is het met de Anjumer Coöperatie op een catastrofe uitgelopen.
Het was niet mogelijk het hoofd boven water te houden. Anjums fabriek was
genoodzaakt te liquideren.
Veel onenigheid onder de leden en rumoerige vergaderingen gingen hieraan
vooraf. Veel verwijten gingen naar het adres van het bestuur en de uit-
voerders.
In 1899 werd nog getracht de zaak te reorganiseren door een directeur te
benoemen, namelijk de heer S. Sevenster. Dit heeft echter niet kunnen be-
letten dat na een jaar de tiquidatie een feit was.
Na eerst in andere handen te zijn overgegaan, kocht de directeur de Anjuner
fabriek. Pas later werd deze ingebracht bij de N.V. Lijempf.

Ðe liquidatie bracht een groot tekort met zich mee, namelijk / 15or-- p€r
koe. Voor veel kleine boerenbedrijfjes is dit een geweldige klap geweest
en in veel gezinnen is gezucht om aan de opgenomen verplichtingen te vol-
doen.
Het bestuurslid Douwe Beintema toonde zijn edele gezindheid door voor ver-
schillende minder financieel krachtige leden de zorgen weg te nemen, een-
voudig door hùn schuld uit eigen zak te betalen.
(Deze Douwe Beintema ging in 1889 met de Doleantie mee, doch keerde later
naar de Herv. Kerk terug. ook was hij één der oprichters van de vrije
universiteit en schonk haar een aanzienlijke gift, die Dr. A. Kuyper per-
soonlijk te Anjum in ontvangst heeft genomen).

Na de overname door de heer S. Sevenster bloeide het bedrijf weer even op
en werd de aanvoer_van nelk beLangrijk verbeterd.
Totaal werd in het daarop volgende jaar 1.0OO.000 liter melk verwerkt.
Vermoedelijk had deze hoge aanvoer te naken met de fabrikage van melkpoe-
der, waarmee men was begonnen.
(on dit nieuwighej.d onder de knie te krÍjgen, zijn een tijdlang Engelsen
in Anjun geweest).
Doch op de duur bleek di.t ook niet lonend en in 1912 draalde de fabriek
weer als een normale zuivelfabriek.

Jammer genoeg heeft dit stukje industrie in Anjum geen stand kunnen houden.
rn L924 werd de zuivelfabriek gesloten en daarna afgebroken.

In het kort is hiermee de tragedie van één der eerste coöperaties in
Friesland geschilderd.
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Hiernaast een foto van onze dorpsfotograaf Jacob Mosselman, die hij naakte
tijdens het afbreken van de fabrieksschoorsteen.

Op de volgende bladzijde vindt U nog een (wat merkwaardige) foto van de
zogenaamde "IJsmakerij" . Ðeze stelling was gebouwd op de latere paarden-
stal voor het koelhuis en moet omstreeks de eeuwwisseling zijn verdwenen.
Dat er ijs in de fabriek werd gebruikt is bekend. Zelfs werd het wel uit
de vaart gehaatd. Had het enkele nachten achtereen gevroren en de ijsvloer
was sterk genoeg om de ijszagers te dragen, dan werd een flinke voorraad
naar de wal gebracht en in het ijshuis opgeslagen.
Vervolgens werd dit ijs door niddel van lange turf en zaagmeel zodanig
geisoleerd, dat er geen zonnewarmte kon binnendringen.
Is deze z.g. IJsmakerij misschien een betere en/of goedkopere manier ge-
weest?
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