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INLEIDING 

DD): boekwerkje verscheen naar aanleiding van de expositie 

“Alleen voor meisjes? : 3 eeuwen merklappen", die in de 

maanden augustus tot en met november 1995 in streekmuseum het Ad- 

miraliteitshuis te Dokkum gehouden werd. De titel van de expositie 

slaat op het feit, dat tegenwoordig merklappen ook als hobby door man- 

nen geborduurd worden, maar dat het borduren van een merklap vroeger 

hoorde tot het onderwijs aan meisjes. De merklap is dus geëmancipeerd, 

zou men kunnen zeggen, maar de expositie laat alleen merklappen uit 

de ongeëmancipeerde fase zien. Extra aandacht werd tijdens de exposi- 

tie geschonken aan de merklap die door Geeske Suidema in het jaar 

1761 te Dokkum gemaakt werd. Niet alleen is aan dit topstuk uit de col- 

lectie merklappen van het streekmuseum dit boekwerkje gewijd, tevens 

is t.g.v. deze expositie van die merklap een telpatroon gemaakt. Het 

voorwerk daartoe werd verricht door Jesse de Graaf uit Ternaard, ter- 

wijl de oud-Dokkumer huisarts Hans Engel (die ook de tentoonstelling 

opende) kosten noch moite spaarde om het patroon met de computer te 

verwerken. Dankzij zijn computerbewerking van de lap weten we bij- 

voorbeeld, dat er zo'n 50.000 steken op voorkomen. Beiden wil ik hier- 

bij hartelijk danken voor hun belangeloze inzet. Eenzelfde dankwoord 

is er voor de textieladviseuse van het museum, mevrouw Loes Schurer- 

de Haan, die met raad en daad het gehele project begeleidde. 

Zelf heb ik veel genoegen beleefd aan het (natuurlijk figuurlijk) ontrafe- 

len van de merklap van Geeske Suidema: niet alleen de lap zelf en alles 
wat daarop te zien is, maar ook de persoon van Geeske en haar omge- 

ving vormen een boeiend onderwerp om zich in te verdiepen. 

Het allerlaatste woord van dank is hier voor de Stichting Juckema Side- 
rius Fonds, welke de uitgave van deze publicatie door een financiële bij- 

drage mede mogelijk maakte. 

G. Ihno W. Dragt 

directeur-conservator  



EEN HOOGTEPUNT VAN 18° EEUWS BORDUURWERK IN 

N.O. FRIESLAND 

- de collectie van streekmuseum het Admiraliteits-huis te Dokkum 

bevindt zich een zeer fraaie, maar bovendien intrigerende letterlap 

uit 1761. Fraai, niet alleen door de vele motieven en het rijke kleu- 

rengamma dat nog zo fris bewaard is, maar ook door het keurige bor- 

duurwerk en de evenwichtige opbouw. De doek is geborduurd door de 

Dokkumse Geeske Bekius-Suidema toen zij nog een kind was. Diverse 

burgemeesters van Dokkum, leden van de aanzienlijke geslachten Van 

Kleffens (met een minister van staat E‚N. van Kleffens) en Fockema, 

maar ook iemand als de tot de verbeelding sprekende dominee/litterator 

Francois Haverschmidt vinden haar naam in hun voorgeslacht. Intrige- 

rend is de lap van Geeske, omdat deze een zeldzame gelegenheid biedt 

tot genealogisch onderzoek. 

Allereerst wat zakelijke gegevens. 

Voor haar letter/merkdoek (1) gebruikte Geeske fijn linnen met zowel 

in de hoogte als in de breedte 17 draden per cm. Zij knipte een stuk af 

en zoomde het netjes aan alle zijden om, zodat een doek van 44. cm 

hoog en 50 cm breed ontstond. Dit bijna vierkante formaat zien we va- 

ker in de tweede helft van de 18de eeuw en in de 19de eeuw. 

De lap is geborduurd in kruis- ster- stik- en platsteken met wel 23 ver- 

schillende kleuren borduurzijde. (2) Er komen zo'n 70 verschillende 

motieven op voor, waaronder diverse samengestelde, zoals bijvoorbeeld 

een 'grondje' waarop zo'n 20 afzonderlijke motieven voorkomen. Enkele 

motieven zoals de levensboom komen voor in een aantal variaties. Er 

zijn 7 alfabetten op geborduurd (6 Romeinse en 1 Gotische) en een 

cijferreeks. (3) Het jaartal 1761 komt 2 maal voor (1 keer als ‘anno 

1761") en er zijn 47 initialen opgenomen, waarvan 38 verschillende en 

31 traceerbare. De doek is in de familie bewaard gebleven, totdat deze 

in 1974 aan het streekmuseum geschonken werd door mej. R. Ypma te 

Deventer, met de mededeling dat de initialen GS staan voor Geeske 

Suidema, de maakster. 

Het museuminventarisnummer is A50. 
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DE OPBOUW 

(Opete is, de tijd van vervaardiging in aanmerking genomen, 

de evenwichtige opbouw. Zoals vrijwel altijd op Friese 

merklappen is linksboven begonnen met een aantal alfabetten, oplopend 

van klein naar groot en van onversierd naar steeds meer versierd. Ter- 

wijl echter bij veel Friese merklappen de alfabetten achter elkaar door- 

lopen en over 2 of meer regels verdeeld zijn, heeft Geeske elk alfabet op 

1 regel gezet en de overblijvende ruimte opgevuld met motiefjes en ini- 

tialen. Onder de alfabetten is in het midden van de lap een verticale 
baan met 3 paar initialen, de bovenste aan weerszijden van een grote le- 

vensboom, die aldus het hart van de lap vormt. De vakken rechts en 

links van deze verticale baan zijn gevuld met initialen in een duidelijke 

hiërarchie, waarover later meer, terwijl de onderzijde van de lap wordt 

afgesloten door een zogenaamd grondje: een aantal motieven op een 

doorlopende aanduiding van een grond of bodem. Aldus is deze op- 

bouw een soort voorbode van de strenge symmetrie die kenmerkend is 

voor de 19de eeuwse merklappen. 

  

  

   

    

  

  

  

      

Romeins alfabet... oee vens gotisch alfabet... …e motiefjes + Initialen... 
Romeins alfabet... vens sonsarseevervorenee cijferreeks. „ee motiefjes + initialen… … 
ROMEINS ALFABET. …… „motiefjes + inìttalen 
ROMEINS ALFABET … … …. mottefjes + initialen... 
ROMEINS ALFABET... oorsoonrserssorsneroesereovssenasnenesennereose motiefjes + initialen 
ROMEINS ALFABET … senso sooo eneosornenseesser motiefjes + initialen... unser 

OOM VADER OOM? 
van moederszijde + XxX 

X levensboom TANTE 
TANTE van vaderszijde 

neven OOM 
en MOEDER van vaderszijde 

nichten + XxX 

grote ster TANTE? 
OOM 

XxX neven en nichten 
TANTE 

van moederszijde GEESKE ok 

+ 

LEVENSBOOT mand bloemen NAAILERARES 

GRONDJE GRONDJE GRONDJE          



Een ander opvallend element aan de lap is het feit, dat er zeer veel ini- 

tialen op voorkomen. Ze flankeren een al dan niet samengesteld motief 

of zijn in een enkel geval gekroond. Omdat bij zoveel initialen op de 

merklap van een jong (4) meisje verwacht mocht worden, dat de initia- 

len van vader en moeder een prominente plaats in zouden nemen, wer- 

den eerst maar eens de familiegegevens van Geeske opgezocht in het ar- 

chief te Dokkum. Hieruit bleek, dat Geeske geboren werd op 22 maart 
1751 en dus 9 of 10 jaar oud was, toen ze de lap afmaakte. (5) Dit is een 

zeer gebruikelijke leeftijd voor het eerste naai- en borduuronderricht. 

Geeskes vader heette Steffen Suidema, haar moeder Attje Oeges. Beide 

paren initialen vinden we boven de GS midden onder. Haar vaders ini- 

tialen flankeren een grote levensboom. Mogelijk is deze hier als een 

soort "mannelijk motief" opgevoerd, doordat Geeske deze associeerde 

met een stamboom. Van alle traceerbare initialen op deze doek, zoals 

zal blijken, is die van Steffen de enige waarbij de eigen naam gevolgd 

wordt door de familienaam in plaats van door het patronym, de voor- 

naam van de vader. Daarbij moet overigens opgemerkt worden, dat 

Steffen in alle stukken ook voorkomt als Steffen Suidema en niet als 

‘Steffen Arius' zoon, zoals in zijn tijd zeer gebruikelijk was. Van de 'GS' 

is niet vast te stellen, of hier Geeske Steffens-dochter of Geeske Sui- 

dema bedoeld is, daar zowel patronym als achternaam met een.'s' begin- 

nen. De familienaam van moeder Attje was Van Kleffens. Toch voert 

Geeske haar op als Attje Oeges, en niet als Attje van Kleffens. De 

maakster van de lap en haar vader en moeder staan dus op een promi- 

nente, verticale rij midden op de lap. Doordat naar de illustere familie 

Van Kleffens al het nodige genealogische onderzoek was gedaan, (6) 

kon zeer snel een aantal nitialen links van deze verticale rij geïdentifi- 

ceerd worden. Hier staan Geeskes tante en tweelingzuster van haar moe- 

der Saapke Oeges en haar man Gosling Jans en haar oom Syds Oeges en 

diens vrouw Klaaske Willems. De initialen van ooms en tantes zijn wat 

kleiner dan die van Geeske en haar ouders genoteerd, laten we zeggen 

op grootte 2. Op grootte 3 staan dan hun kinderen, neven en nichten van 

Geeske: Aafke Syds, Jan, Minne en Oege Goslings. Voor het jongste 

kind van tante Saapke, Aafke, was links geen ruimte meer, zij werd dus 

rechtsbovenaan geplaatst, haar initialen heel toepasselijk aan weerszij- 

den van een wieg. Toen Geeske deze lap maakte, was haar nichtje     

de Benjamin van de familie. Dit vormde een aanwijzing, dat Geeske 

initialen en motieven niet willekeurig combineerde, maar er een speci- 
fieke betekenis aan kon hechten. 

Bij tante Saapke staat een bolpootkast met sleutel, mogelijk de linnen- 

kast, maar in ieder geval een typisch vrouwelijk attribuut. Hierop voort- 

bordurende vallen rechts onder 2 paar initialen (IG en GD) van dezelfde 
grootte (grootte 2, 

als vanoomsen 
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man een timmer- GI A O Lel 
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buten, de andere 85 

met naaigerei GS 
(dezelfde combi- == _L8d 1E 
natie van initialen 

komt voor na het Be F bl ? 
laatste alfabet). e Z pi 85 
Zou dit een echt- SO db T= af h a 
paar zijn, van wie KV FE S S | di ga 
de vrouw de naai- 1e . ? 
lerares van Geeske Á sp hi 

ih 

ki 
                      

ven naar deze ig og G S GD 
combinatie van mg 

initialen van echt- 

paren te Dokkum ak 

rond 1760 komt 

alleen in aanmerking de timmerman Jacob Gerbens Boekhout, die op 12 

mei 1759 te Dokkum trouwde met Grytje Douwes! Dat hun initialen 

overeenkomen met die op de merklap kan geen toeval zijn  



  
Aardig is ook nog dat uit de archieven blijkt, dat dit jonge echtpaar op 

een paar huizen afstand in dezelfde straat als het gezin Suidema 

woonde. Helaas kon niet aangetoond worden, dat Grytje naailerares was 

of bijvoorbeeld linnenvrouw in het weeshuis, maar aangenomen mag 

worden dat zij het is geweest, die Geeske de kunst van het borduren en 

merken leerde. 

Als links de familie van moeders kant is geborduurd, mag verwacht 

worden, dat rechts vaders kant figureert. In de boven genoemde genea- 

logie van de Fockema/Van Kleffens wordt van Steffen Suidema ver- 

meld, dat zijn geboorteplaats niet vastgesteld kon worden. Toch gaven 

de archieven in Dokkum een aanwijzing, die in het Rijksarchief te stad- 

Groningen kon worden geverifieerd, Steffen was van geboorte een Gro- 

ninger. Met nogal wat moeite, o.a. door het ontbreken van doopboeken 

over een bepaalde periode, konden de namen van zijn ouders, broer en 

zuster vastgesteld worden. Die van zijn broer Geert en van zijn zuster 

Hilke komen inderdaad links op de lap voor, maar beide in combinatie 
  met initialen van echtgenoten die ín het ene geval niet bekend   10     

11   

zijn en in het andere geval onjuist lijken te zijn. Ook over neven en 

nichten van Geeske via deze kant kon niet alles gevonden worden. 

Desalniettemin is duidelijk, dat Geeske in het centrum haar eigen naam 

en die van haar vader en moeder borduurde, links de familie van haar 

moeder (ooms, tantes, neven en nichten), rechts de familie van haar va- 

der en anderen, zoals haar naailerares. Ook zijn er diverse aanwijzingen, 

dat zij de initialen combineerde met een motief dat een relatie had met 
de betreffende persoon: een wieg met een baby-nichtje, een kast met 

sleutel of een staand vrouwtje met tantes, naaigerei met een buurvrouw/ 

-naai-lerares, timmermansgereedschap met een timmerman, een levens- 

boom met haar vader. (7) Hoewel Geeske kind van een Groninger en 

een Friezin was, mag aangenomen worden, dat de merklap een typisch 

Fries produkt is, aangezien moeder en naailerares Friezinnen waren en 

de Groningse vader zich er op dit terrein toch wel niet mee bemoeid zal 

hebben. Al met al een opmerkelijk stuk textiel uit het derde kwart van 

het 18de eeuwse Dokkum. 

Behalve het boeiende, helaas niet geheel opgeloste, vraagstuk van de 

initialen, biedt de merklap van Geeske nog diverse aardige verrassingen. 

Zo bleek tijdens het naborduren al gauw, dat bij de alfabetten door 

Geeske niet geheel willekeurig te werk is gegaan. Bij de eerste twee Ro- 

meinse alfabetten en bij het Gotische alfabet borduurt ze steeds twee 

letters in dezelfde kleur, alvorens over te gaan tot een een ander kleur. 

Bij het derde Romeinse alfabet begint ze halverwege (d.w.z. vanaf de 'I') 

weer met dezelfde kleurreeks van voren af aan. Bij het laatste alfabet 

wilde ze dat weer doen, maar ging ze één letter te ver door met een 

nieuwe kleur; dit loste ze op door in dezelfde kleurvolgorde door te 

gaan met de initialen ná de laatste letter van het alfabet. Bij het vijfde 

alfabet begint ze steeds met de kleur, die het ‘exterieur’ van de vorige 
had. Dat wil zeggen bijvoorbeeld: D cremekleurig met een blauwe rand 

van stiksteken; E blauw met een gele rand van stiksteken; F geel met 

een groene rand; enz. Ditzelfe principe zien we ook bij een gestileerde 

levensboom rechts onder. Een vrucht is rood, het vruchtbeginsel blauw; 

bij de naastgelegen vrucht is dit precies andersom. De kleuren van de 

centrale levensboom zijn ten opzichte van een verticale lijn gespiegeld; 

bij de centrale ster ten opzichte van een horizontale lijn. Uit alles blijkt 

dat het kleurgebruik niet bepaald werd door wat toevallig voor  



handen was, maar dat het doordacht was en dat Geeske er genoegen aan 

beleefde om er orde in te scheppen. 

INITIALEN OP DE LAP, GESORTEERD NAAR PATRONYM 

(tweede letter) EN HET BIJBEHORENDE MOTIEF 

GA = Geert Arius (oom, 47 jaar) POT MET BLOEMEN 

HA =Hilcke Arius (tante, 42 jaar) GEOMETRISCHE FIGUUR 

WAARIN INITIALEN GS 

EB =? MAND MET DUIF 

HB =? KRUIS 

DB =?GEKROOND HART 

GD =Grytje Douwes Boekhout (naailerares) (2x) NAAIMAND, 

SCHAAR EN NAAIKUSSEN / HARTJE 

WE = Willem Fockes (neef, 22 á 28 jaar) HERT 

AF = Aries Fockes (neef, 16 jaar) STRIJKIJZER 

GF _= Geesje Fockes (nicht 13 jaar) MAND 

IF =? HART 
NG =?SPELDENKUSSENTJE 
IG = Jan Goslings (neef, 9 jaar) LEVENSBOOT 

OG =Oege Goslings (neef, 7 jaar) STER 

MG = Minne Goslings (neef, 5 jaar) LEVENSBOOMPJE 

AG = Aafke Goslings (nicht, 1 of 2 jaar) WIEG 

IG = Jacob Gerbens Boekhout (man van naaijuf) (2x) POT 

BLOEMEN,PASSER EN REI / VOGEL 
TH =? HAARDSCHOP EN HAARDTANG 
Al = Aafke Jans (grootmoeder 64 jaar) SPELDENKUSSEN H I= ? BOK 

KI =? GEKROOND 

GI = Gosling Jans (oom, 35 jaar) (2X) DUIF / POT MET 3 BLOEMEN 

DI = 2? SCHAAR 

HI = Bieke Jans? (tante) VROUWTJE 

PI =? HARK 

GK =?SPELDENKUSSEN 
AK =? (2x) HART / SPINNEWIEL 
BL = aangetrouwde oom? VAAS MET 3 TULPEN 

WN =?STER 
SO _= Saapke Oeges (tante, 36 jaar) KAST MET KASTSTEL EN 

SLEUTEL 
SO _= Syds Oeges (oom, 45 jaar) LEVENSBOOM     

AO = Attje Oeges (moeder, 36 jaar) GROTE STER 

GP =? WAFELIJZER EN 3 WAFELS 
SS = Steffen (Arius') Suidema (vader, 40 jaar) GROTE LEVENSBOOM 

AS _= Aafke Syds (nicht, 16 jaar) LEVENSBOOMPJE 

AS _= Antje Syds (nicht, 11 jaar) LEVENSBOOMPJE 

OS _=Oege Syds (neef, 3 jaar) VAAS 

GS = Geeske Suidema (10 jaar) (4x) MAND MET 9 BLOEMEN / IN 

GEOMETRISCHE FIGUUR / IN LEVENSBOOT / 
LEVENSBOOMPJE 

GS _= Geeske Steffens? (grootmoeder) LEVENSBOOMPJE 

LT =? HART 
KV = Klaaske Willems (tante) POT MET 5 BLOEMEN 

31 geïdentificeerde initialen van de 38 verschillende, op een totaal van 47. 

Probleemgevallen hierbij: de beide grootmoeders (onbekend of zij in 1761 

nog leven, en Geeske lijkt uitsluitend levende familieleden op te nemen); 

voorts tante Byke Jans, waar Geeske HI. noteert in plaats van Bl. 

  

     



DE MOTIEVEN 

EF: zijn zoals gezegd zo'n 70 motieven, waaronder diverse samen- 

gestelde. Achter de alfabetten en cijferreeks zijn op dezelfde re- 

gel kleine motieven geborduurd om de paren initialen van elkaar te 

scheiden of als afsluiting van de regel. Hieronder staan op een verticale 

rij de 3 grote motieven die de initialen van vader (levensboom), moeder 

(grote stervorm) en maakster (mand met bloemen) van elkaar scheiden. 

Aan weerskanten van deze verticale baan zijn tussen initialen enkele, 

dubbele of samengestelde motieven opgenomen, terwijl er hier ook mo- 

tieven voorkomen om open ruimten op te vullen. De onderkant van de 

lap wordt afgesloten door een grondje over de volle breedte. 

  

      

GRONDJE 

H- grondje onderaan wordt links en rechts afgesloten door een- 

zelfde gestileerde levensboom. Verder bewegen zich diverse 

grotere figuren naar het midden. Iets rechts van het midden komen zo 

een pauw en een zwaan tegenover elkaar te staan. Geheel konsekwent is 

dit niet gedaan, want kleinere dieren staan ook van het midden afge- 

keerd. Het grondje zelf bestaat uit een doorlopend groene lijn waarop 

driehoekjes van groene lijntjes zijn gezet, als gestileerde plukken gras. 

De figuurtjes zijn soms tussen twee van deze driehoeken gezet, soms 

erop en ook wel onderbreken ze de driehoeken. Zo'n grondje wordt 

meestal opgevat als staande voor de goede dingen van het buitenleven. 

(8) Hier zijn op het grondje ook het motief van de mystieke wijnpers 

(rechts van de zwaan) en een monstrans (links van de pauw) te zien. Dit 

laatste motief is hier geen aanwijzing voor een rooms-katholiek milieu, 

(9) daar zowel ouders als naaijuf hervormd waren. Wel is het van oor- 

sprong een rooms-katholiek motief.Omdat op grondjes vaker de combi- 

natie van monstrans (waarin de hostie kan worden getoond) en wijnpers 

voorkomt, ligt aan het grondje misschien veeleer een religieuse beteke- 

nis ten grondslag dan een symbolische. Dan niet zozeer uitbeelding van 

de goede dingen van het landleven, maar van het paradijs, dat bereikt 

kan worden door deel te nemen aan het avondmaal (brood of hostie als 

symbool van het lichaam van Christus en wijn als symbool van zijn 
bloed). Het motief van de mystieke wijnpers gaat terug op de bijbeltekst 

Isaias 63:3 "Ik treed de wijnpers alleen, en daar is niemand onder de 

volken met mij', enz. (10) De druiventros die uitgeperst wordt (c.q. de 

wijnpers) is hier vergeleken met Christus die zijn bloed voor de verlos- 

sing der mensheid vergoot. Soms komen er -zoals hier- nog vogels bij 

de wijnpers voor, die verwijzen naar het opstijgen van de ziel. (11) De 

mystieke wijnpers in een vrijwel identieke vormgeving is te zien op een 

letterlap uit de collectie van het Admiraliteits-huis, (12) waarop de jaar- 

talen 1726, 1754 en 1760 voorkomen; voorts op een Friese letterlap uit 

1653, (13) waar de pers evenals de monstrans op het grondje voorkomt. 

Verder treffen we op het grondje aan: een mannetje, een boot, een stan- 

derdmolen, een door een paard getrokken wagen waarin man en vrouw, 

jen diverse vogels (haan, pauw, zwaan) en honden.    



  

Andere motieven op de lap zijn: 

DIEREN: 2 duiven die een hart flankeren / 2 herten / 2 hondjes / 6 vo- 
geltjes 

DIEREN IN COMBINATIE MET GROTER MOTIEF: een levensboot 

met 8 mannetjes en 2 vogels / mand met vogel / man met 2 vogels 

LEVENSBOMEN: 8 levensbomen op rechthoekige en driehoekige ba- 
ses in diverse uitvoeringen 

BLOEMEN IN POTTEN, VAZEN EN MANDEN: mand met 9 bloe- 

men / 3 potten (vazen) met 5 bloemen / 2 potten met 3 bloemen 

HUISHOUDELIJKE VOORWERPEN EN GEREEDSCHAP: een hark 

/ kast met kaststel / mand met 3 hengsels / naaimand / 2 scharen / kook- 

potje / kan met open deksel / 6 speldekussentjes / spinnewiel / strijkijzer 

/ wafelijzer met 3 wafels / wieg / passer / rei 

MENSFIGUREN: (in bovengenoemde wagen getrokken door paard; los 

op het grondje en in de levensboot) mannetje in poortje met sleutel (de 

mystieke bruidegom?) / 2 vrouwtjes (1 met juk en emmers) 

GEOMETRISCHE MOTIEVEN: geometrisch motief met initialen / 

grote stervorm / 2 sterren 

HARTEN: 8 hartjes in diverse variaties 
KRUISEN: 2 kruisjes 
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Onder de motieven is opmerkelijk het motief links van de initialen van 

vader Steffen. Hier is waarschijnlijk een vogel in een mand of gevloch- 

ten kooi te afgebeeld. Op andere merklappen, bewaard bij families in 
N.O. Friesland, komt dit motief herhaaldelijk voor, maar de vogel staat 

dan als het ware op de mand, in plaats dat deze er half in verzonken 

lijkt. (14). Intrigerend is ook het mannetje in een poortje. Op een 

Noord-Hollandse merklap uit 1818, (15) is een scène afgebeeld van de 5 

wijze en de 5 dwaze maagden, lopend in de richting van het huis van de 

bruidegom, welke sterk lijkt op dit motief op de lap van Geeske. Dit 

motief gaat terug op Mattheüs 25; bij vers 10 staat 'Als zij nu heen gin- 

gen om te koopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen 

met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten’. (16) Met andere 

woorden: het motief op de lap van Geeske lijkt een détail te zijn van het 
motief van de 5 wijze en 5 dwaze maagden in combinatie met de brui- 

degom. De 'sleutel' om de deur op slot te doen past hier zeker bij. Nog 

een parallel van een los poortje met mannetje erin zien we op een Friese 

lap uit 1780. (17) Naast deze poort is hier op het grondje een kerkge- 

bouw geborduurd. 

SCHOONDOCHTER VAN DE 'DUIVEL-DOMINEE UIT DE 

WOUDEN! 

\ \ | ie was Geeske Suidema? We weten dat ze geboren is op 22 

maart 1751 en dat ze op ongeveer 10-jarige leeftijd een 

prachtige merklap maakte. Haar vader Steffen Suidema was een respec- 

tabele inwoner van Dokkum geworden, nadat hij zich daar in 1750 van- 

uit Groningen vestigde. Hij bracht het zelfs tot burgemeester. Haar moe- 

der kwam uit het niet onaanzienlijk Friese geslacht Van Kleffens. Het 

enige kind Geeske zal het niet arm gehad hebben in haar ouderlijk huis, 
waar wellicht een mengelmoesje van Gronings, stads-Fries en Neder- 

lands werd gesproken. Helaas is er van haar voorzover bekend geen 

portret bewaard gebleven. Wel is er in de collectie van het Admirali- 

teitshuis een op doek geschilderd portret van haar dochter Attje. 

Geeske zou trouwen met Frangois Henricus Bekius, enig overgebleven 

zoon van de dominee Frangois Bekius.



  
  

  
Attje Bekius, olieverf op doek, begin 19° eeuw 

Van Bekius is een portret uit 1754 bekend van de hand van de Friese 

schilder Bernardus Accama, gereproduceerd in een boek over deze do- 

minee van de hand van diens nazaat (en eveneens dominee) H.G. Can- 

negieter. (18) Zelf vind ik dat er een duidelijke gelijkenis is tussen hem 

en zijn kleindochter Attje. Dankzij het genoemde boekwerk is er veel 

bekend over Geeskes schoonvader, haar man en zijdelings ook iets over 

haarzelf. Haar schoonvader was een kleurrijke figuur, maar werd later 

in de familie als het zwarte schaap beschouwd. Dr. S. Cuperus noemt 
hem in zijn Kerkelijk Leven der Hervormden in Friesland 

“vermoedelijk den meest perversen mensch, die ooit een Frieschen kan- 
sel heeft beklommen". (19)         

Ds. Bekius kreeg bij zijn vrouw (een dominees-dochter) 4 kinderen, van 

wie er echter 3 binnen het jaar stierven. Een half jaar na de geboorte van 

het laatste kind kreeg zijn vrouw tering en overleed ook zij (1760); 

Geeske heeft haar schoonmoeder dus nooit leren kennen. De laatst over- 

gebleven zoon Frangois Henricus vertrok mogelijk al op jonge leeftijd 

naar Dokkum, (20) om opgevoed te worden door zijn verwanten daar. 

Ds. Bekius had er een oom (Benjamin Bekius) wonen, de tweelingbroer 

van zijn vader, die er o.a. het burgemeestersambt had bekleed, evenals 

diens zoon Benjamin de Jonge. Frangois Henricus zou er op de jeugdige 

leeftijd van 17 jaar trouwen met Geeske Suidema, die toen 23 jaar was 

(16 oktober 1774). 
Waarschijnlijk heeft ds. Bkius het huwelijk van zijn zoon en schoon- 

dochter zelf ingezegend. (21) Cannegieter stelt in zijn boek, (22) dat 

men bij het huwelijk van zo'n jonge man met een 6 jaar oudere vrouw al 
snel denkt aan een "moetje". Omdat er echter 11 maanden liggen tussen 

de geboorte van het eerste kind en de huwelijksinzegening, lijkt daar in 

dit geval geen sprake van te zijn. Frangois Henricus zou op 25-jarige 

leeftijd al ontvanger en vroedsman te Dokkum zijn en op 36-jarige leef- 

tijd burgemeester. Waarom nu werd Geeskes schoonvader 'de duivel- 

dominee uit de Friese Wouden' genoemd? Bekius werd op zeker mo- 

ment naar Augustinusga beroepen, dat onder de classis Dokkum viel. 

Hier had hij een knecht, Jan Durks, met wie hij een innige band kreeg, 

mogelijk zelfs een sexuele relatie. (23) Jan Durks overleed na een 

ziekte. Bij de begrafenis van de knecht nam Bekius afscheid van hem 

(in aanwezigheid van de gemeente) met de woorden "nacht lieve Jan" 

en drukte de dode een zoen op het voorhoofd. 

Naast klachten over Bekius dat hij onbevoegd de artsenij uitoefende, 

vloekte, schold en vaak dronken was, was het juist deze affectieve rela- 

tie met zijn knecht die hem de das omdeed. Cannegieter betoogt dat do- 

minees in die tijd wel vaker berispt werden wegens dronkenschap, maar 

die kwamen er dan af met een vermaning. Bekius werd echter afgezet 
(1784) en moest bijgevolg ook zijn pastorie verlaten. 

Volledig berooid werd hij liefderijk in het gezin van zijn enige zoon en 

schoondochter Geeske opgenomen. Vijf jaar later erfde Geskes echtge- 

noot van een suikeroom (via zijn moeders kant) de voor die tijd zeer 

|aanzienlijke som gelds van circa 34.000 gulden; volgens Cannegieter 

 



  

was deze verhoogde welstand er mede de oorzaak van, dat Bekius jr. | 

burgemeester van Dokkum kon worden. Vanaf 1793 was onze Geeske 

dus burgemeestersvrouw. Weinige jaren later echter overleed haar man | 

op 42-jarige leeftijd aan een beroerte. Hij liet naast zijn vrouw 3 kinde- 

ren na: Johanna Jacoba, Attje en de naar zijn vader vernoemde Frangois. | 

Deze laatste zou net als zijn grootvader dominee worden. En ook deze 

Francois zou een naar hem vernoemde kleinzoon krijgen die dominee 
werd: "Francois Haverschmidt, de populaire vrijzinnige predikant … tot 

op den huidigen dag voortlevend om de onsterfelijke gedichten van zijn 

alter ego Piet Paaltjens'. (24) Cannegieter zegt nog: (25) "Toen zijn 

zoon was gestorven en zijn kleinzoon … was vertrokken, bleef Frangois 

Bekius weer met louter vrouwen alleen. Zijn schoondochter, de burge- 
meestersweduwe en haar beide tot huwbare dochters pgegroeide meis- 
jes, zullen met den ouden man veel te stellen hebben gehad!" En even 

verderop zegt Cannegieter (26) n.a.v. een bewaard gebleven dagboekje 

uit het jaar 1789, dat Bekius' zoon "Frangois Henricus dat jaar vroeds- 

man is en geregeld met zijn vrouw, de '"Vroedmansche", deel neemt aan 

het Dokkumer gezelschapsleven, dat bestaat uit dagelijkse wederzijdse 
visites, uit kraambezoeken, begrafenissen, kerkgangen en kermis hou- 

den", Tenslotte mijmert Cannegieter (27) nog: "Hebben zijn schoon- 

dochter en de beide jonge meisjes, … door haar opgeruimdheid en flink- 

heid, maar vooral door haar toewijding en liefde hem weder doen den- 

ken aan dat beeld … van een beminde, ééngeworden in de lieflijke ge- 

stalte der Moeder?" Zo kunnen we ons ondanks de weinige gegevens 

toch enigszins een beeld vormen van het leven van Geeske Suidema, de 

maaktster van die prachtige merklap. Naast dat werkstuk wordt in de 

collectie van het Admiraliteitshuis nog één werkstuk van haar bewaard, 

dat ook tot de topstukken van de collectie 18de euwse textiel van het 
museum behoort. Het gaat hier om een zeer fraai in diverse technieken 

(w.o. Perzisch ajour, schaduwwerk) geborduurde schouderdoek van fijn 

neteldoek, waarop haar initialen GS voorkomen. De doek, waarschijn- 

lijk niet door haarzelf gemaakt maar wel gedragen bij haar Friese kos- 

tuum, werd tegelijkertijd met de merklap door het museum verworven. 

(28). Geeske Bektus-Suidema werd 81 jaar oud en werd meer dan an- 

derhalve eeuw geleden begraven in het terpdorpje Aalzum, even boven 
Dokkum.   

NOTEN 
L. Over het algemeen wordt de benaming letterdoek of letterlap gebruikt als 
op de merklap uitsluitend alfabetten zijn geborduurd, eventueel vergezeld van 

enige motieven. Hebben de motieven de overhand, dan spreekt men meest van 

merkdoek/-lap. Op merklappen vindt men soms de benaming die het borduur- 

stertje er aan gaf. Zo is er in de collectie van het Admiraliteitshuis een doek 
(inv.nr. T9106) uit 1702 waarop de benaming 'neidoeck' oftewel naaidoek is 

gebezigd. Naaien is hier gebruikt voor borduren, dus wij zouden kunnen ver- 

talen met borduurdoek. 

2. Het streekmuseum is bezig de collectie merklappen uitgebreid te beschrij- 
ven en in de computer te verwerken. 28 merklappen met een erop gebor- 
duurde datum tussen 1700 en 1875 zijn aldus verwerkt. Het aantal kleuren per 

lap hier gebruikt varieert van 5 tot 23. De lap van Geeske laat dus het meeste 
aantal kleuren zien van deze 28 stuks. Vanaf 5 loopt het eerst geleidelijk op, 

vanaf 12 gaat het met grotere sprongen omhoog: 15, 17, 19, 23. Aantallen 
kleuren boven de 12 zijn hier dateerbaar vanaf 1820, op die ene uitschieter 

van 23 na. Het aantal kleuren op de lap van Geeske kan voorlopig dus uitzon- 
derlijk hoog genoemd worden, zowel absoluut als voor de tijd van ontstaan. 

3, Vier Romeinse alfabetten en het Gotische alfabet bestaan op de lap van 

Geeske uit 20 letters, twee uit 19 letters doordat de 'v' hier niet geborduurd is. 
Deze aantallen zijn gebruikelijk voor Friese merklappen. Overgeslagen zijn 

letters waar ook een ander voor gebruikt kon worden en zel-den voorko- 
mende: de 'j' (daar werd de 'i' voor gebruikt; voorts is de 'q' overgeslagen en de 

‘u! (daarvoor werd de 'v' gebruikt); tenslotte werden de 'x', 'ij' of y' en de 'z’ 

niet gebruikt. In dit verband is het opmerkelijk, dat Geeske bij de initialen van 

haar tante Klaaske Willems de 'v' in plaats van de 'w' borduurde. Van het Go- 

tische alfabet is wel gezegd dat deze voorkomt op merklappen van meisjes uit 

protestants milieu, omdat de bijbel daar in Gotische letters gedrukt was. 

4. De meeste merklappen zijn gemaakt door meisjes in de leeftijd van 8 tot 16 
jaar, want het maken van een merklap hoorde bij het onderwijs op school of 

thuis. Meisjes werden op deze manier voorbereid op het merken van lakens, 

slopen, hemden en wat dies meer zij. Deze eigendomsmerken waren noodza- 

kelijk om de was op de vaak gemeenschappelijke bleek uit elkaar te kunnen 
houden. 

„5. Voor wat het waard is: waarschijnlijk is de lap afgemaakt vóór 10 novem-   ber  



1761, omdat toen haar nichtje Trijntje Goslings, wier initialen niet op de lap 
voorkomen, geboren werd. 

6. Van Kleffens, passim 

7. De enige duidelijke incongruentie lijkt het strijkijzer te zijn dat zij tussen 
de initialen van haar 16 jarige neef Aries Fockes borduurde. 

8. O.a. Schipper, p. 97 

9. Schipper p. 97 

10 Schipper p. 92, middelste afbeelding op pag. 93, op de kop afgebeeld 

11 De Jong 

12 Inv.nr. A4; afgebeeld in Beetstra, cat.nr. 18 

13 Schippper afb. 69 

14 Bijvoorbeeld duidelijk te zien op een lettermerklap uit 1789, Sterrenburg 
afb. 45 

15 Afgebeeld Visser afb. 12 p. 19 

16 Meulenbelt p. 25 

17 Afgebeeld Meulenbelt p. 260. 

18 Cannegieter 

19 Cannegieter p. 6 

20 Cannegieter p. 78 

21 Cannegieter p. 76 

22 Cannegieter pp. 79-80 

23 Cannegieter p. 165 

24 Cannegieter p. 215 
25 Cannegieter p. 215 

26 Cannegieter p. 217 

27 Cannegieter p. 221 e.v. 

28 Inv.nr. T 517     
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GENEALOGISCHE GEGEVENS 

Waar hieronder staat "onbekend", bijvoorbeeld t.a.v. geboorteplaats, wil 

dat zeggen, dat dit niet is nagezocht. 

Geert Arius (overgrootvader van vaderszijde van Geeske) 

Geboren: datum en plaats onbekend 

Gehuwd: datum/plaats onbekend, met Alke Wessels 

Overleden: voor 28.6. 17711 

Kinderen: Arius G.; Wessel G. 

Arius Geerds (grootvader van vaderszijde van Geeske) 

Geboren: datum onbekend, plaats waarschijnlijk Zuidbroek (bij huwe- 

lijk vermeld ‘van Zuidbroek). 

Gehuwd: met Geeske Steffens te Eexta op 28.6.1711 (dr. van Steffen 

Tepens en Hilligen Hindricks; van deze tak komt dus de voornaam van 

de vader van Geeske) Overleden: voor 1722 

Kinderen achtereenvolgens in Eexta geboren: Geert A. (26.2.1715); 

Steffen A. (8.2.1718, waarschijnlijk jong gestorven); Alke A. (7.5.1719, 

later Hilke genoemd); Steffen A. (23.2.1721). Hierna tot 1729 geen kin- 

deren van hen vermeld in Eexta of Scheemda. Over periode 1696-1712 

zijn geen doopgegevens bewaard gebleven; mogelijk waren er dus nog 

oudere kinderen. 

Bij zijn huwelijk in 1711 zijn aanwezig zijn moeder, zijn halfbroer 

Mene Willems Suidema, zijn broer Wessel (gehuwd met Lubbe Haijes) 

en zijn volle neef Arius Adriani. Hier komt voor het eerst de naam Sui- 

dema naar voren. 

Zijn vrouw Geeske Steffens trouwt te Eexta op 12.2.1722 opnieuw, met 

Jan Hayes van 'Beerster Hamrik'. Aanwezig is o.a. haar volle neef mees- 

ter Evert Hendriks, zijn volle zuster Lubbichien Hayes, haar halfbroer 

Tepe Steffens (gehuwd 29.3.1711 met Wopke Cornelis), en haar half- 

broer Willem Steffens weduwe Jantjen Hindriks. 

Geert Arius (oom van vaderszijde van Geeske) 

Geboren: 26.2.1715 te Eexta 

Gehuwd: 22.12.1758 te Zuidbroek met Bieke Jans, weduwe van Jan 

Jans     26     

van Zuidbroek. Geert is bij dit huwelijk 43 jaar, maar een mogelijk eer- 

der huwelijk in de provincie Groningen kon niet gevonden worden. 

‚Kinderen: tussen 1.1.1758 en 1.1.1761 werden in Zuidbroek geen kin- 

deren van hen geboren. 

Hilke Arius (tante van vaderszijde van Geeske) 

Geboren: 7.5.1719 te Eexta 
Gehuwd 1: met Focko Willems uit Scheemda te Eexta ca. 2.6.1734 

(datum contract huwelijksvoorwaarden). Focko (zoon van Willem Foc- 

kes en Rixte Jans) is overleden 17.12.1748, nalatende vrouw en 2 kin- 

deren). Bij dit huwelijk staat 'Hilcke' Arius, dr. van Arius Geerts en 

Geeske Steffens, terwijl bij haar doop de naam 'Alcke' vermeld staat. 

Aanwezig bij het huwelijk waren o.a. Focko's halfbroer Remke Willems 

en halfzus Janke Willems, haar moeder, tante Lubbe Haijes, haar broers 

Geerd en Steffen Airius (aldus gespeld en niet 'Arius'). 

Gehuwd 2: een tweede huwelijk (Focko overleed immers in 1748) zou 

kunnen zijn met iemand met de initialen B.L. (zoals voorkomend op de 

lap uit 1761 van Geeske), maar werd niet gevonden. 

Kinderen: te Eexta Geesken (24.7.1735, waarschijnlijk jong overleden); 

daarna tot 1742 hier geen kinderen vermeld; kinderen geboren te Zuid- 

broek: Rixte F. (11.5.1742); Arius F. (6.2.1745); Geesien F. 

(13.5.1748). Mogelijk waren er eerder nog kinderen geboren te Zuid- 

broek, maar de doopboeken van Zuidbroek gaan niet verder terug dan 

31.7.1741. Wel trouwt te Nieuw Scheemda op 31.5.1773 ene Willem 

Fockes uit Zuidbroek met Geesken Harms. Mogelijk was dit de oudste 

zoon, geboren voor 1741. Op 20.1.1744, 25.5.1747 en 12.6.1748 over- 

lijden er 3 niet met name genoemde kinderen van Hilke en Focko. 

Steffen Suidema (vader van Geeske) 
Geboren: 23.2.1721 te Eexta (bij Nieuw Scheemda) 

Wordt 16 mei 1750 burger van Dokkum "Steffen Suidema, geboortig 

van de Scheemte" 

Gehuwd: 7.6.1750 te Dockum met Attje Oeges. Steffen wordt dan 

koopman en gortmaker genoemd. Overleden: Dokkum 20.01.1797, ‘oud 

76 jaar’ 

Kinderen: Geeske (1751), enig kind   
 



Saapke Oeges (tweelingzuster van Geeskes moeder) 

Geboren: Lichtaard 26.11.1725 

Overleden: Dokkum 18.12.1813 

Gehuwd: 2.5.1751 te Dokkum met Gosling Jans (Ee 18.3.1726 - 

16.6.1807), schoolmeester, van 1751-1792 organist en klokkenist, ont- 

vanger van het weeshuis te Dokkum. 

Kinderen achtereenvolgens: Jan G. (1752-62), Oege G. (1754-1826), 

Minne G. (1756-62), Aafke G. (1759-97), Trijntje G. (1761-94); na 

1761 werden nog geboren Jan en Saapke. 

Attje Oeges (moeder van Geeske) 

Geboren: Lichtaard 26.11.1725 

Gehuwd: 07.06.1750 met Steffen Suidema 

Overleden: 20.11.1784 

Geeske Steffens Suidema 

Geboren: 22.3.1751 

Gedoopt: Dokkum 28.3.1751 als dr. van Steffen Suidema, diaken. 

Overleden: Dokkum 12.09.1832, begraven te Aalzum (even ten noorden 

van Dokkum) 

Gehuwd: 16.10.1774 met Francois Henricus Bekius van Ilpendam 

Jacob Gerbens Boekhout (timmerman) 

Gehuwd: Grijtje Douwes te Dokkum 12.5.1759 (Grijtje overleden Dok- 
kum 03.09.1789) 
Overleden: 18.01.1791 

Kinderen: geboren te Dokkum Gerben 1. (20.04.1761); Trijntje 1. 

(1763); Goiken I. (1767). 

ze |   

  
  

 


