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Voorbericht
Het derde deel in de serie Noordelijk Oostergo van de Geïllustreerde Beschrijving
van de Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst behandelt de gemeente
Dantumadeel, rechtsopvolger van de gelijknamige grietenij en ten zuiden van de stad
Dokkum gelegen. In de middeleeuwen reikte het grondgebied van deze grietenij tot
aan de kust van de Lauwerszee, doch in de veertiende eeuw is het oostelijk gebied
zelfstandig geworden.
Een vierde deel in deze serie zal de beschrijving van de monumenten van
Kollumerland en Nieuw Kruisland behandelen, zoals deze grietenij na de afscheiding
van Dantumadeel is gaan heten. Een overzicht van de architectuurhistorische
ontwikkeling van geheel Noordelijk Oostergo en van de molenbouw in dat gebied
kan een plaats krijgen in dat deel.
De delen zijn nog gebaseerd op de in 1969 vastgestelde Leidraad voor de
Geïllustreerde Beschrijving van Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en
Kunst, daar het materiaal reeds merendeels door de auteur van de serie was verzameld
en bewerkt. De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft op 8 februari
1983 de Leidraad herzien tegen de achtergrond van de ontwikkelingen, die zich de
laatste jaren met betrekking tot het begrip monument en het begrip monumentenzorg
hebben voorgedaan. Het oorspronkelijk streven uit 1903 blijft van kracht, waarbij
de toenmalige Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inventaris en
een beschrijving van de Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst werd
ingesteld, die opdracht kreeg een geïllustreerde beschrijving samen te stellen van
alle in Nederland aanwezige architectuur en daarmee in relatie staande voorwerpen,
die van belang zijn als uiting van kunst of daaraan verbonden historische herinnering.
De Geïllustreerde Beschrijving zal daarbij steeds een getrouw beeld moeten geven
van de verbrede aandachtsvelden, die in het geding zijn bij de bescherming van
monumenten. Bij uitstek levert de Geïllustreerde Beschrijving ook een geschikt
instrument tot kennisbundeling en kennisoverdracht. De Rijkscommissie streeft er
thans naar tot een afronding te komen van de werkzaamheden binnen een vijftiental
jaren. Dit voornemen brengt een beperking van de stof met zich mee; de afleveringen
zullen minder uitvoerig worden dan de Geïllustreerde Beschrijving van Noordelijk
Oostergo.
Ook voor Dantumadeel geldt, wat in het Voorbericht tot Ferwerderadeel en De
Dongeradelen vermeld wordt: de ontwikkeling van het gebied en de rol die de
grietenijen gespeeld hebben in de loop van de geschiedenis kunnen niet los gezien
worden van de omgeving. Voor de behandeling daarvan wordt daarom ook hier
verwezen naar de Inleiding, die is afgedrukt in het deel Ferwerderadeel (1981). De
teksten van de nederzettingsgeschiedenis van de dorpen zijn ook in het onderhavige
deel van de hand van drs. L. Prins, die over de molens van G. van Wezel. Ook voor
dit deel geldt dat is afgezien van de vermelding of een monument al dan niet als
zodanig is geregistreerd. Eveneens is afgezien van de voorheen gebruikelijke
opsomming van voorhistorische en Romeinse vondsten. Wel worden evenals in de
voorgaande delen, de niet meer bestaande bouwwerken genoemd, waarvan de lokatie
of een afbeelding bekend is of die uit andere bronnen bekend
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zijn. D.J. van der Meer verleende ook voor dit deel zijn gewaardeerde medewerking
op genealogisch en eigendom-historisch gebied en wij danken hem voor zijn
bereidwilligheid om zijn aan jarenlange bestudering van de bronnen ontleende
gegevens ook voor dit deel ter beschikking te stellen. Het latere bronnenmateriaal is
voor deze gemeente in gedrukte vorm geïnventariseerd. De Kerkvoogdij-archieven
zijn door de auteur merendeels doorgewerkt.
Aan boerderijen is dit gebied niet zo rijk als de voorgaande grietenijen. De
verzameling Stichting Historisch Boerderij Onderzoek bezit slechts enkele
schematische opmetingen van nu verdwenen boerderijen, die weergegeven zijn. Ook
voor dit deel geldt, dat in volgorde behandeld worden de dorpsplattegrond, de kerk,
de openbare gebouwen, de states in het dorp, overige panden en eventuele
industriegebouwen in het dorp, vervolgens eventuele terpen binnen het dorpsgebied
met de daarop staande of verdwenen gebouwen, zoals kloosters, states, boerderijen.
Voor de zandgronden, waar geen terpen zijn, volgen direct na de dorpskom alle states
en boerderijen, poldermolens en overige waterstaatwerken.
Voor de spelling van de aardrijkskundige namen is de Lijst van Nederlandse
Gemeenten, uitgegeven door Vuga 's-Gravenhage 1978, aangehouden. De
bouwkundige tekeningen zijn van de hand van W.J. Berghuis, werkzaam bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die ook voor dit deel in voortdurende dialoog
met de auteur een werkzaam aandeel had in de totstandkoming van de bouwhistorische
teksten. Voor de maatzuiverheid van de tekeningen wordt ingestaan. Zij zijn getekend
op schaal 1:50 en in principe uniform zes maal verkleind. De originele tekeningen
en het schetsmateriaal zijn in het archief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
te Zeist te raadplegen, de veldschetsen van de opgravingstekeningen in de archieven
van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort c.q. van
het Biologisch Archeologisch Instituut van de R.U. te Groningen. In de eerste collectie
berusten de veldtekeningen van de opgravingen in de kerk van Rinsumageest,
Dantumawoude en Murmerwoude. Voor de gegevens van de opgraving op het terrein
van het klooster Klaarkamp kon gebruik worden gemaakt van de publikatie van H.
Praamstra en J.W. Boersma uit 1977. Gebrek aan voldoende belangstelling van
museale zijde voor het bouwkundig vondstenmateriaal moet de oorzaak zijn dat dit
niet integraal meer bewaard is. Wij zijn hiervoor aangewezen op de nauwkeurige
opmetingstekeningen van H. van der Wal in het archief van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Hij maakte ook in de jaren 1943-1945 schetsopmetingen van enige
kerken in het gebied, onder meer van Rinsumageest. Wegens openstaande
bouwhistorische vragen deed W.J. Berghuis daar zeer gedetailleerde metingen in de
jaren 1980-1983. Ook ten behoeve van de overige tekeningen deed laatstgenoemde
de benodigde metingen en waarnemingen, waardoor de arcering van de tekeningen
tot stand kon komen. Ten aanzien van de datering van de bouwperiodes is de
gebruikelijke cijfercode toegepast, waarbij het Romeinse cijfer de eeuw aanduidt en
een hoofdletter A of B de eerste dan wel tweede helft van de eeuw, terwijl met kleine
letters kwarteeuwen worden aangeduid. De dorpsplattegronden zijn getekend door
T. Brouwer, verbonden aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg naar de
kadastrale minuutplans die te Leeuwarden bewaard worden. De grietenij Dantumadeel
was destijds een der eerste die bewerkt werd en is getekend op schaal 1:50.000. De
plans werden binnen de Rijksdienst fotografisch vergroot tot schaal 1:2500 en in
reproduktie driemaal verkleind.
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De tegenwoordige toestand kan worden afgelezen van de luchtfoto's naar negatieven
van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers; zij resulteren uit loodrechte
opnamen op schaal 1:6250 en 1:6300 uit 1977 en zijn op die schaal afgedrukt.
Ook de beplantingstekening van de tuin van Rinsma State te Driesum werd door
T. Brouwer gemaakt in de trant van tuin- en parktekeningen van te beschermen
buitenplaatsen.
Het merendeel van de foto's werd gemaakt door A. van der Wal, fotograaf bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die geen moeite spaarde om tot het gewenste
resultaat te komen. Tekst en inhoud van dit boek zijn tot stand gekomen mede dank
zij de hulpvaardigheid van talrijke geïnteresseerden in Leeuwarden, ter
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plaatse en elders in den lande. Wij zijn daarvoor zeer erkentelijk en danken in het
bijzonder Dr. M.P. van Buijtenen te Utrecht, die ook voor dit deel de tekst kritisch
doornam en van zijn grote kennis van het gebied de auteur steeds vrijgevig deelgenoot
maakte; ook de vertalingen uit het Latijn zijn, behalve wanneer anders is vermeld,
van zijn hand. Bij de beschrijving van grafzerken, rouwborden e.d. is mede gebruik
gemaakt van de verzameling gegevens, die op het Rijksarchief in Friesland bewaard
wordt als voorbereiding tot de uitgave van volgende delen van de ‘Grafschriften
tussen Flie en Lauwers’. Slechts die zerken zijn overigens vermeld, waaraan
kunsthistorische betekenis kan worden toegekend. De klokopschriften zijn gevolgd
naar de inventarisatie, in en kort na de Tweede Wereldoorlog gemaakt onder leiding
van de toenmalige Rijksarchivaris Dr. A.L. Heerma van Voss.
Alle medewerkers van bibliotheken, archieven, van de Dienst van het Kadaster
en de Openbare Registers, van het Fries Museum te Leeuwarden, ambtenaren van
de gemeente Dantumadeel en particulieren, die gedurende de jaren van onderzoek
de samenstellers behulpzaam waren, willen wij hier gaarne danken voor hun
bereidwilligheid. Ook denken de samenstellers met genoegen aan zovele beheerders
van kerkelijke eigendommen, kerkvoogden, kosters en ook aan bewoners van huizen
en boerderijen, die hen over het algemeen met grote welwillendheid bejegenden bij
dikwijls herhaalde en meestal onaangekondigde bezoeken. Ten slotte gaat onze dank
uit naar de medewerkers van de Staatsuitgeverij en -drukkerij en in het bijzonder
naar G.R. van der Meulen en C. van Bommel.
De Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving

Y.P.W. VAN DER WERFF,

F.J.L. VAN DULM,

vice-voorzitter

secretaris

Zeist, september 1984
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Inleiding*
De gemeente Dantumadeel, die in rechte en wat betreft de omvang van het
grondgebied de voormalige grietenij van die naam in 1851 opvolgde, ligt ten zuiden
van de stad Dokkum. Ook hier bestonden, evenals ten aanzien van de Dongeradelen,
nauwe banden tussen stad en grietenij. In de 20e eeuw is in twee fasen, te weten in
1925 en in 1965, gebied van de gemeente bij de stad getrokken ten behoeve van de
woon- en werkfunctie van de stad.
Ten oosten en ten westen van de stad vormden het Dokkumer Diep en de Ee vrijwel
steeds de noordelijke grens van Dantumadeel. Slechts bij Janum werd hierop een
aanzienlijke uitzondering gemaakt, daar het grondgebied van dit dorp vanouds onder
Dantumadeel behoorde en in de gemeente Ferwerderadeel uitstulpte. Bij de
grenscorrectie per januari 1984 is hier een rationeler grens gekozen met voorbijzien
van de historisch gegroeide situatie, waarover hierna meer. Ook een gedeelte van
Birdaard, dat tijdens de bewerking van de tekst van dit deel nog tot Dantumadeel
behoorde, is in 1984 aan Ferwerderadeel toegevoegd. De noordelijke oever van de
Ee behoorde reeds onder die gemeente en is in de monumentenbeschrijving van die
gemeente behandeld.
Westwaarts grenst de gemeente Dantumadeel voor een groot gedeelte aan
Tietjerksteradeel, overigens voor een klein gedeelte aan het zuidoostelijk gelegen
Achtkarspelen en over de eerst in de 17e eeuw tot stand gekomen Strobosservaart
ten oosten aan Kollumerland, dat oorspronkelijk met Dantumadeel een geheel
gevormd heeft en in de 14e eeuw als zelfstandige grietenij afgesplitst is.
+

Hoewel de oudste schriftelijke bron, de reeks namen van grietmannen van 1242,
+
de plaats Rinsumageest als woonplaats van Botte ‘van Gaest’ noemt, wijst de
NAAM
naam van de grietenij naar Dantumawoude als aanvankelijk centrum. Voordat de
historische gegevens nader toegelicht worden, is het voor dit gebied van belang in
te gaan op de geografische gegevens. De uiteenzetting ervan is van de hand van drs.
L. Prins.
+

Het grondgebied is in bodemkundig opzicht in drie hoofdtypen te onderscheiden.
+
Langs het Dokkumer Diep en de Ee ligt een strook kleigrond, waarvan het
DE BODEM
oppervlak tot boven NAP is opgeslibd. Het Diep en het oostelijk deel van de Ee
maakten als zeearm deel uit van het Noordnederlandse kweldergebied dat sinds circa
2700 v. Chr. werd gevormd en in de 11e of 12e eeuw werd bedijkt. De afsluiting van
de zeearm bij de monding in de Lauwerszee vond in 1729 plaats met de aanleg van
de Dokkumer Nieuwe Zijlen (zie deel II, De Dongeradelen). Voor die tijd lag de
uitwateringssluis westelijk van Dokkum en in de stad zelf, en hadden de dijken langs
de Ee en het Diep een zeewerende functie.
Zuidelijk van dit gebied bevinden zich door een kleilaag bedekte veengronden.
Deze gronden liggen beneden NAP en vormen de uitloper van het uitgestrekte
laagveengebied dat bekend staat als Friesland's Lage Midden. Deze lage ligging is
onder andere door de inklinking van het veen ontstaan. De grootste oppervlakte van
*

Voor de behandeling van algemene vragen inzake bestuur, rechtspraak, bewoning en
historische geografie zie de Inleiding van Noordelijk Oostergo, deel i, Ferwerderadeel,
's-Gravenhage 1981.
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deze gronden in de gemeente ligt globaal tussen Rinsumageest, Broeksterwoude,
Veenwouden en Roodkerk. De lage ligging en de vroegere waterrijkdom in dit
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gebied is voorts bevorderd door de turfwinning. Een tweede, kleinere oppervlakte
van deze gronden bevindt zich tussen Driesum en Zwaagwesteinde. De vroeger hier
aanwezige plassen stonden bekend onder de naam ‘brekken’ of ‘brakken’, verwijzend
naar een dijkdoorbraak, waardoor het water van het Diep binnendrong en stukken
uit de veenbodem wegsloeg (Schönfeld, 235).
Het als ‘de Wouden’ bekend staande gebied wordt gevormd door de hoger gelegen
pleistocene zandgronden, die buiten de directe invloed van de zee zijn ontstaan. Deze
gronden vormen de noordwestelijke uitloper van het Drents plateau en hebben in
grote lijnen hun vorm gekregen in de periode van de twee laatste ijstijden, die circa
10 000 jaar geleden ten einde liep.
Het meest uitgestrekte complex van deze gronden, de Dokkumer Wouden, bevindt
zich globaal tussen Rinsumageest, Driesum en Valom. Langs de grens met de
gemeenten Tietjerksteradeel en Achtkarspelen bevinden zich twee andere complexen
van dergelijke gronden, waarop respectievelijk Veenwouden en Zwaagwesteinde
zijn gelegen. Aan de westelijke grens van Dantumadeel met Tietjerksteradeel ligt
Roodkerk op de rand van een soortgelijk complex gronden dat onder de naam
Trynwâlden in het Fries bekend is.
De bodem van de hierboven genoemde terreinen bestaat uit zand, waarop zich
plaatselijk veen heeft ontwikkeld. Het veen is tegenwoordig niet meer aanwezig. De
Schotanuskaart van 1718 geeft in het zuiden van de Dokkumer Wouden en langs de
grens met Achtkarspelen deze grondsoort nog aan. De aanwezigheid van een veenlaag
onder de kerk van Dantumawoude en verscheidene 16e- en 17e-eeuwse vermeldingen
van handel in veenland geven aan dat het veen zich oorspronkelijk verder in
noordelijke richting heeft uitgestrekt dan op voornoemde kaart staat aangegeven. De
naam ‘Wouden’ duidt op de met struiken en laag geboomte begroeide vochtige
veenbodem die voor de ontginning aanwezig was (Edelman, 43). Deze karakteristiek
was in het bijzonder van toepassing op het Lage Midden. De geografische verspreiding
van woudnamen in Friesland laat zien dat deze namen voor het merendeel daar
voorkomen en voor een kleiner deel in de aangrenzende hogere gebiedsdelen. Het
vermoeden bestaat, dat met de verplaatsing van de bewoning naar hoger gelegen
gronden de woudnamen zijn meegemigreerd (Spahr van der Hoek, Wâdzje, 32, 33).
+

De oudste continue bewoning in de gemeente moet in het noordelijk deel, behorend
+
tot het terpengebied worden gezocht. Volgens de Terpenatlas van Halbertsma
BEWONINGSGESCHIEDENIS
kwam hier een twaalftal terpen voor, gerekend binnen de gemeentegrenzen die golden
voordat een deel van het grondgebied naar Dokkum overging in 1965. Door het
vrijwel ontbreken van archeologisch onderzoek in deze terpen is het niet duidelijk
uit welke periode van terpenbouw tussen circa de 6e eeuw voor en de 12e eeuw na
het begin van de jaartelling deze woonheuvels dateren.
Vier van de twaalf hierboven genoemde terpen zijn tot op heden als woonplaats
blijven bestaan. Hiervan wordt Birdaard genoemd in de oudste goederenlijst van het
klooster Fulda, die op de tweede helft van de 8e eeuw wordt gedateerd (Dronke, c7).
Deze lijst geeft voor Dantumadeel verder nog de namen van Ringesheim en Waltheim.
Laatstgenoemde naam is niet duidelijk te identificeren. Ringesheim kan worden
geïdentificeerd met het aan de rand van de Wouden gelegen Rinsumageest of met
een van de terpen in de directe omgeving van dat dorp.
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De bewoning van de Wouden op voornoemd tijdstip moet als een uitzondering
worden gezien, in het algemeen wordt de oudste bewoning op een later tijdstip
gedateerd. De nederzettingen in de Wouden zijn ontstaan door migratie uit lager
gelegen gebieden. Voor zover dit het lage midden van Friesland betreft kan dit hebben
samengehangen met de reeds genoemde wateroverlast die hier optrad. Voor de op
de klei gelegen terpen kan een zekere bewoningsdruk en het gebrek aan akkergrond
een rol hebben gespeeld (Edelman, 53). Deze migratie wordt gezien als een proces
dat zich in de 11e tot 13e eeuw heeft afgespeeld (Spahr van der Hoek, Samenleven,
74 en 75; KNOB Bulletin 1976, 311; Cnossen, 43).
Er bestaan verschillende aanwijzingen die de verplaatsing van de bewoning
ondersteunen. Van de dorpen Akkerwoude en Roodkerk is de noordelijke en lagere
ligging van een oud kerkhof bekend. In het onbewoonde laagveengebied
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noordelijk van Roodkerk en westelijk van Broeksterwoude geeft Eekhoff
respectievelijk de namen Oude Gewei en Hooge Dijk, hetgeen wijst op voormalige
bewoning. Voorts gelden St. Johanniswald, westelijk van Veenwouden en het uit
14e-eeuwse bronnen bekende maar niet identificeerbare Lillingwald als verdwenen
nederzettingen (Van der Molen, Turf, 20).
Uit enkele andere plaatsnamen kan de afkomst van het terpengebied worden
afgeleid. De namen van Dantumawoude, Driesum en Rinsumageest bevatten het
bestanddeel -um (heem) waarvan wordt verondersteld dat het tussen de 5e en 10e
eeuw werd gevormd (Blok, Franken, 129). Dit tijdperk ligt, behalve te Rinsumageest,
vóór de aanvang van de bewoning in de Wouden; de heemnamen worden dan ook
vooral in het terpengebied aangetroffen. In dit verband mag worden gewezen op
enkele terpen die twee tot drie kilometer noordelijk van Murmerwoude en Driesum
lagen en de naam van de zuidelijker gelegen dorpen droegen, respectievelijk de drie
Mormerterpen en de Driesumerterp.
Bij de overige onbewoonde terpen kan de relatie met de migratie eveneens worden
gelegd, hoewel het verlaten van terpen ook uit nog oudere perioden bekend is. De
eerste vestigingsplaatsen zullen aan de rand van het Woudgebied hebben gelegen.
De ligging van de zeer oude dorpskerken van Rinsumageest en Roodkerk aan de
rand van deze gronden en afzijdig van de later opgeschoven bewoning is in dit verband
illustratief.
De gedeeltelijk met veen bedekte gronden werden ten behoeve van de akkerbouw
ontgonnen, de naam Akkerwoude wijst nog op het oorspronkelijk grondgebruik. De
daartoe noodzakelijke ontwatering van het terrein vond plaats door het evenwijdig
aan elkaar graven van sloten, ongeveer loodrecht op de hoogtelijn, waarmee een
noord-zuid gericht verkavelingspatroon ontstond. Ten gevolge van de ontwatering
en oxydatie van het veen trad bodemdaling op, waardoor nieuwe, zuidelijker gelegen
gronden moesten worden ontgonnen. De turfwinning die sinds de late middeleeuwen
in deze dorpsgebieden plaatsvond, heeft dit proces bevorderd. Het sterkst heeft deze
verschuiving zich in de Dokkumer Wouden, tussen Rinsumageest en Driesum
voorgedaan. Bij voortgaande ontginning in zuidelijke richting werden de kavelsloten
doorgetrokken, waarbij, gezien de systematiek in de verkaveling, de hoofdlijnen
wellicht reeds in een vroeg stadium waren vastgesteld. Vanwege het in zuidelijke
richting smaller worden van het complex woudgronden is de op het kaartbeeld
opmerkelijke, in noordelijke richting uitwaaierende verkaveling van de Dokkumer
Wouden ontstaan. De zuidwaartse verplaatsing van de bewoning naar de huidige
ligging der dorpen is mogelijk voorafgegaan door bewoning aan de Achterweg te
Murmerwoude en Akkerwoude, overblijfsel van een oudere ontginningsbasis. De
kerk en het merendeel van de dorpsbebouwing te Wouterswoude en Driesum liggen
nog steeds aan de Achterweg. Wegens vochtige terreinomstandigheden aldaar konden
deze dorpen zich niet in zuidelijke richting verplaatsen. Verondersteld mag worden
dat de circa zes kilometer lange bewoningsas tussen Rinsumageest en Driesum, met
daaraan de dorpen Akker-, Murmer- en Dantumawoude, reeds aan het begin van de
12e eeuw aanwezig was. Aanwijzing hiervoor levert de datering van het muurwerk
van het schip van de aan deze weg gelegen kerken van Murmerwoude en
Dantumawoude. Sindsdien heeft deze weg de hoofdstraat van de daaraan gelegen
dorpen gevormd.
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De plattegrond van deze dorpen en van het op overeenkomstige wijze ontstane
Veenwouden en Zwaagwesteinde hebben in beginsel dezelfde kenmerken. De
bebouwing lag blijkens het oudste kaartmateriaal uit het begin van de 18e eeuw
verspreid langs de ontginningsas die de opstrekkende verkaveling ongeveer onder
een rechte hoek sneed. De afwatering van het gebied vond plaats in noordelijke
richting. Het westelijk deel van de grietenij loosde het overtollige water via de
Leppasluis, die noordelijk van Sybrandahuis lag. De overige dorpsgebieden voerden
het water via een aantal zijlen in de dijken langs de Ee en het Grootdiep af. Op het
grondgebied van de grietenij waren dit: de Dantumazijl, westelijk van Dokkum, de
zijl bij de Sionsberg, oostelijk van de stad en de Driesumerzijl. De Leppazijl verviel
in 1583 met de bouw van een zijl in Dokkum. Tussen 1725 en 1729 werd het
Grootdiep aan de monding bij de Lauwerszee door een sluis afgesloten, waarmee de
zijl in Dokkum kwam te vervallen. Sindsdien verloren ook
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de drie eerder genoemde zijlen hun betekenis en raakten in verval of werden
opgeruimd (Rienks en Walther, 86-94).
De tussen 1654 en 1656 gegraven trekvaart tussen Dokkum en Stroobos (prov.
Groningen) diende de scheepvaart. Het water vormde onderdeel van de route van
Lemmer via Leeuwarden en Dokkum naar Groningen.
+

Op de kleigrond heeft de veeteelt altijd de hoofdfunctie gevormd, met uitzondering
+
van een strook hoog opgeslibde grond langs het Diep.
GRONDGEBRUIK
In de Wouden was sprake van gemengd bedrijf, waarbij de oppervlakte akkergrond
afhankelijk was van de mestopbrengst van het vee en daarmee van de oppervlakte
wei- en hooiland. Tussen deze drie vormen van grondgebruik bestond dan ook een
bepaalde verhouding, die door Spahr van der Hoek voor het begin van de 16e eeuw
is aangetoond (Spahr van der Hoek, Damwâld, 24). De akkers lagen op de hoogst
gelegen gronden bij de dorpsbebouwing, de hooilanden in de laagst gelegen vochtige
gronden en de weilanden, globaal gesproken, daar tussen in. Het grondgebruik in de
Wouden werd voorts bepaald door de turfwinning. Bij de veenexploitatie speelden
de kloosters in Noordoost-Friesland een grote rol. Het klooster Klaarkamp onder
Rinsumageest bezat sinds 1436 te Veenwouden een uithof, de Schierstins, ter
behartiging van de belangen, onder andere langs de grens met Tietjerksteradeel.
Behalve het afgraven van hoogveen vond sinds de 17e eeuw ook turfgraverij in de
laaggelegen gronden tussen Rinsumageest en Veenwouden plaats. De rijkdom aan
poelen en plassen die hier tot aan de droogmaking in de jaren '30 van deze eeuw
bestond, was mede het gevolg van deze vervening.
Van tijdelijk, doch groot belang, was voorts de verbouw en verwerking van
cichorei, gestimuleerd door de in 1782 gekozen grietman P.A. Bergsma. Rond 1880
was Dantumadeel een van de belangrijkste produktiegebieden van dit gewas in
Friesland. Onder andere door de invoer van goedkope Zuidamerikaanse koffie kwam
aan de verbouw van dit gewas in de eerste decennia van deze eeuw een einde (Bokma
de Boer, 178-180).
De verschillende edities van de topografische kaart sinds 1854 laten zien dat de
oppervlakte akkergrond in de Wouden afnam ten gunste van het graslandareaal.
Na de Tweede Wereldoorlog is de akkerbouw vrijwel verdwenen. De achteruitgang
van de akkerbouw was het gevolg van ongunstige omstandigheden, zoals lage
graanprijzen, vooral in het laatste decennium van de 19e eeuw, en de voor moderne
akkerbouwmethoden ondoelmatige percelering van de landbouwgrond. De veeteelt
daarentegen bood nieuwe mogelijkheden door de fabrieksmatige zuivelbereiding en
de dientengevolge sterk verbeterde kwaliteit van de zuivelprodukten. De voor de
Wouden karakteristieke houtwallen rond de akkers, die als vee- en windkering
dienden, zijn ondanks de omschakeling naar de veeteelt voor het grootste deel bijven
bestaan. Het gesloten landschapsbeeld dat door deze beplanting is ontstaan vormt
een groot contrast met het zeer open weidegebied dat aan de wouddorpen grenst.
+

Het op de klei gelegen Janum en Sybrandahuis zijn altijd zeer kleine agrarische
nederzettingen gebleven. De overige dorpen in de gemeente zijn in mindere of
meerdere mate in omvang en functie veranderd.
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DE NEDERZETTINGEN

In de 17e en 18e eeuw waren alleen Birdaard en Rinsumageest geen agrarische
dorpen meer. Te Birdaard was onder invloed van handels- en scheepvaartactiviteiten
bebouwing langs de Ee ontstaan. Rinsumageest vormde tot 1880 het bestuurscentrum
van de grietenij. In het midden van de 17e eeuw was in dit dorp, evenals bij enkele
andere dorpen in de Wouden, een trekvaart naar vaarwater op Dokkum gegraven. In
de 19e eeuw had voorts Veenwouden zich tot een marktcentrum van bescheiden
omvang ontwikkeld. Dit dorp maakte een sterke groei door na de aanleg van de
spoorlijn tussen Leeuwarden en Groningen in 1860 en de tramlijn tussen Dokkum
en het dorp in 1880. Valom en Veenwoudsterwal ontstonden nog voor de 19e eeuw
langs een vaart als specifiek op de turfgraverij gerichte nederzettingen.
De ontginning van de verveende gronden in het zuidelijk deel van het grondgebied
te Murmerwoude, Veenwouden en Zwaagwesteinde vond tot in de 19e eeuw plaats.
Op de minst aantrekkelijke heidevelden van Murmerwoude en Zwaagwest-
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einde kwamen rond 1800 nederzettingen door de vestiging van veenarbeiders en
handwerkslieden tot ontwikkeling. Het ontstaan van de zogenoemde heidedorpen
Broeksterwoude en Zwaagwesteinde zijn hiervan het gevolg (Spahr van der Hoek,
Heidedorpen, 36). Tot in het begin van deze eeuw kwamen plaggenhutten hier
algemeen voor.
Gedurende de afgelopen decennia heeft laatstgenoemd dorp een snelle uitbreiding
in de vorm van woonwijken te zien gegeven, evenals het ten opzichte van de spoorlijn
gunstig gelegen Veenwouden. Murmerwoude heeft, na de verplaatsing van de
bestuurszetel uit Rinsumageest naar dit dorp en dankzij de ligging aan de belangrijke
verkeersweg van Dokkum naar Leeuwarden eveneens een sterke groei doorgemaakt.
+

Uit de onderzochte gebouwen en herinneringen aan gebouwen valt het hiervoor
+
geschetste beeld nader in te vullen. Een belangrijk moment in de ontwikkeling
GEBOUWEN; KLOOSTER
KLAARKAMP
van het gebied moet de stichting van het klooster Klaarkamp geweest zijn, dat
omstreeks 1150 ontstond als zogenaamd dochterklooster van Clairvaux, waaraan de
naam dan ook herinnert. Voor de keuze van de plaats van nederzetting zal de nabijheid
van de oude stad Dokkum, martelaarsplaats van de geloofsverkondiger Bonifatius
en in het bezit van een zeer oud klooster, mede bepalend zijn geweest. Het nieuwe
klooster had al spoedig invloed op de ontwikkeling van het gebied in wijde omgeving,
doordat de monniken zich toelegden op het in cultuur brengen van woeste gronden
door ontwatering en bedijking. Deze mogelijkheden zullen mede van invloed geweest
zijn op de keuze van de plaats van stichting. De geestelijke invloed van het klooster
bracht op den duur mede, dat grondbezitters schenkingen deden aan het klooster.
Niet alleen had het klooster met zijn grote toeloop van bewoners, die deels geen
geestelijken waren, doch zich onder de hoede van het klooster stelden, een grote
inbreng in de verveningen van het gebied; ook landbouwbedrijven behoorden tot het
klooster. Uit de lijsten van bezittingen en andere oorkonden blijkt, dat onder meer
bij voorbeeld het over de Ee gelegen gebied van het dorp Janum, dat tot 1984 tot de
gemeente Dantumadeel behoorde, door de Tjaarda's te Rinsumageest aan het klooster
was geschonken. De merkwaardige begrenzing gaat dus tot de 12e-13e eeuw terug
en daar de Tjaarda's in de 16e eeuw nog benoemingsrecht hadden van de kerk van
Janum, zal ook de kerk oorspronkelijk door hen gesticht zijn. De oudste in 1242
genoemde grietman van Dantumadeel, Botte van der Gaest, zal hoogstwaarschijnlijk
reeds behoord hebben tot deze familie, die tot in het begin van de 17e eeuw grote
invloed gehad heeft en het oude geloof trouw is gebleven. Een abt van Klaarkamp,
Sydachus geheten, kan eveneens een Tjaarda geweest zijn, evenals de 15e-eeuwse
Worp van Thabor bij Sneek, die wij als chronist kennen. Beide namen komen
herhaaldelijk in de familie Tjaarda voor.
+

De Tjaarda's woonden op Tjaarda State, dat in de onmiddellijke nabijheid van de
middeleeuwse kerk van Rinsumageest stond. De kerk wijst in haar tegenwoordige +TJAARDA STATE EN
RINSUMAGEEST
vorm op een ontstaansdatum rond 1100, doch staat op een aanzienlijk ouder
Christelijk grafveld. De situatie van kerk en state in elkaars onmiddellijke nabijheid
wijst op een invloedrijke state van hoge ouderdom (vergelijk dergelijke situaties in
Ferwerderadeel en De Dongeradelen). In Dantumadeel werd deze situatie ook
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gevonden te Birdaard, de plaats die met Rinsumageest in de oudste goederenlijsten
van het klooster Fulda voorkomt.
Aan de Tjaarda's behoorde ook een versterkt huis te Sybrandahuis, dat in de 15e
eeuw aan een jongere zoon geschonken werd. Daar bestond een soortgelijke situatie
als te Rinsumageest en Birdaard. De plaatsnaam wijst er ook op dat het huis belangrijk
was voor de plaats. De kerk zal dan ook niet tot Klaarkamp behoord hebben, maar
heeft tot het versterkte huis behoord.
Rinsumageest was niet alleen in de 13e eeuw de woonplaats van de grietman, maar
is tot 1880 het bestuurlijk centrum van de grietenij, en later van de gemeente gebleven,
toen er een nieuw Raadhuis te Murmerwoude gebouwd werd. Westelijk van Tjaarda
State stond Juwsma State, welker bewoners in de 15e eeuw vijandig waren aan die
van Tjaarda en tenslotte door hen overmeesterd werden, waarna het
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gebied bij dat van Tjaarda werd gevoegd. Verder verwijderd oostelijk van de kerk
en het hof rond de kerk stonden nog twee belangrijke states, Eijsinga en Melkema.
Het rechthuis stond in het latere centrum oostelijk van de kerk en Tjaarda State, aan
de Vaarweg en de monding van de landweg daarop. Het is in 1593 in gebruik genomen
(Faber-Obreen, inleiding), nadat het recht sedert 1517 op gezag van de Habsburgers
in de stad Dokkum gesproken moest worden. Dantumadeels rechthuis zou aan de
westzijde van de Kleine Hoogstraat gestaan hebben. Twee tondi uit de gevel, die in
het Museum Admiraliteitshuis bewaard worden, kunnen de grietman en zijn vrouw
voorstellen.
In de middeleeuwse stukken wordt Rinsumageest over het algemeen eenvoudig
weergegeven als ‘Gaest’ of ‘upper Gaest’. De eigennaam Rinsma is overigens ook
verbonden aan een goed in Driesum in het oostelijk gedeelte van de grietenij en kan
daar niet nader verklaard worden. In 1511 behoorde Rinsmagoed aan Take Buwinga.
Mogelijk bezat in de 13e eeuw een Rins of Renick goederen in Driesum tot en met
‘de Gaest’ en is in de loop van de 12e eeuw het centrum van de grietenij westwaarts
verplaatst.
+

In het naamgevende Dantumawoude, dat oorspronkelijk noordelijker gelegen moet
hebben, vond men evenals later te Rinsumageest, een aantal states. De oudste zal +DANTUMAWOUDE
Onnemagoed geweest zijn, waar Duco Onnema over spreekt in zijn testament van
1423, waarin tussen de regels aanwijzingen over de situatie te vinden zijn.
Onnemahuis lag ten noorden van de kerk en ten zuiden van de oudste ontginningsweg,
waar mogelijk de eerste kerk gestaan heeft.
Uit het testament valt te lezen, dat Duco niet alleen op zijn oude dag in Klaarkamp
woonde, doch dat hij geld naliet aan ‘zijn’ kerk te Dantumawoude. Hieruit leren we
de naamheilige Benedictus kennen, die mogelijk verwijst naar een stichting door een
Benedictijner convent, zoals Fulda, Corvey en diverse andere, die in de vroege
middeleeuwen grondbezit in Friesland hadden. Op Dantumadeels grondgebied niet
ver ten noorden van Onnemahuis lag voorts nog het vrouwenklooster Sionsberg, dat
van het Dokkumerklooster uit gesticht moet zijn. Door grenswijziging behoort dit
gebied thans tot Dokkum.
Onnemahuis moet een belangrijk bezit geweest zijn, waarvan Duco vastlegt dat
het ongeschonden vererven moet. Het bestaat uit een groot en een klein huis. De
Donia's, die in de onmiddellijke nabijheid een huis bezaten, waren verwant met de
Onnema's. In het begin van de 15e eeuw was Dodo Doyngha (Donia) grietman van
Dantumadeel. Ook Botnia State had relatie met Donia State en beide zijn
waarschijnlijk de jongere opvolgers van het oude Onnemagoed. Wanneer in de tweede
helft van de 15e eeuw de directe erfopvolging der Donia's uitsterft, neemt een
schoonzoon, die een Ydsma was, de familienaam over. Mogelijk was hij een lid van
de familie Idskema, die bekend is van de landruil uit 1436, waarbij het klooster
Klaarkamp het oude steenhuis te Veenwouden verwierf.
Het proces van grondverwerving ten behoeve van vervening, die brandstof leverde
voor steen- en pottenbakkersovens, was toen in een actief stadium. De monniken
konden zich permitteren als uithof een op een kleine heuvel gebouwde 13e-eeuwse
woontoren te kopen, die blijkbaar door de familie niet meer als bruikbaar werd ervaren
of te ver van hun tegenwoordige woonplaats gelegen was. De gedachte dat de toren
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ooit van het klooster geweest was, heeft er mogelijk toe bijgedragen dat deze,
ingebouwd in een buitenverblijf, de noodzaak van sloop heeft kunnen weerstaan.
+

De oudste kerken in de gemeente zijn de kerken van Roodkerk, Rinsumageest en
+
Dantumawoude, die deels uit tufsteen bestaan. De eerste is blijkens een
KERKEN
klokopschrift waarschijnlijk aan S. Martinus gewijd geweest, wat op hoge ouderdom
en relatie met Dokkum en het bisdom Utrecht wijst. De geheel gesloten tufstenen
noordmuur met zeer kleine hooggeplaatste vensters kan uit de 11e eeuw dateren.
Het tufstenen koor van Rinsumageest is wegens de detaillering met hoogopgaande
nissen rond 1100 ontstaan. De voor een Friese dorpskerk uitzonderlijke driebeukige
aanleg van het iets jongere ook geheel uit tufsteen bestaande schip, wijst op het
belang van de kerk in het midden van de 12e eeuw.
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De tufstenen zuidmuur van de kerk van Dantumawoude kan wegens de samenstelling
en decoratie ervan eveneens uit de late tufsteenperiode dateren. Niet veel later moet
aan dezelfde ontginningsweg de geheel uit baksteen opgetrokken kerk van
Murmerwoude gebouwd zijn met een rondgesloten koor en een gereduceerd westwerk,
waarvan het middengedeelte torenvormig opging.
Bescheidener was het kerkje van Janum, waarvan het bakstenen koor eveneens
midden 12e-eeuws gedateerd moet worden. Uit tufsteen moet voorts de in 1713
afgebroken kerk van Driesum bestaan hebben, die aan de oude noordelijke
ontginningsweg ligt en mogelijk dus ouder was dan die van Dantumawoude.
Inmiddels was ten noorden van Rinsumageest de wat afmeting en inwelving betreft
indrukwekkende basilicale kerk van het klooster Klaarkamp gebouwd, met haar
eveneens driebeukig dwarspand op een terp in het vlakke kleigebied oprijzend.
Doordat sedert het einde van de 16e eeuw de kerk met de grond gelijk gemaakt
is, is het beeld daarvan geheel uit de herinnering verdwenen. De kerk moet echter in
het landschap zeer opvallend geweest zijn, evenals het gehele als een bolwerk met
grachten omringde complex van gebouwen, dat rond de kerk ontstond. Helaas hebben
we over Klaarkamp veel minder informatie dan over het kort daarna en stellig in
concurrentie daarmede ontstane Mariengaarde (zie Ferwerderadeel blz. 163-170).
Typerend is de vermelding van Klaarkamp in het ‘Spionnagerapport’ van omstreeks
1468: ‘ende is tmeeste ende tgrootste van alle cloisteren, wel begraven mit wijden
graften’. Voor al die gebouwen moesten grote hoeveelheden steen gebakken worden
en allerlei vakmensen aangetrokken worden, waarvan de omgeving stellig mede
gebruik heeft kunnen maken. In de onmiddellijke nabijheid van het klooster denken
wij daarbij de oorspronkelijk overwelfde kerkjes van Janum en Sybrandahuis, die
beide omstreeks 1300 ontstaan moeten zijn.
In tegenstelling tot beide laatstgenoemde kleine kerkgebouwen, hebben de
Wouddorpen forse torens gekend. De 17e-eeuwse toren van Rinsumageest moet een
oudere vervangen; Murmerwoude moet een stenen spits gehad hebben; die van
Dantumawoude, eveneens in de 13e eeuw ontstaan, had een zadeldak tussen gevels
met nissen. Ook in Driesum stond blijkens Gardenier Visscher een soortgelijke toren.
+

In de 18e eeuw moet Driesum zeer welvarend geweest zijn getuige niet alleen de
vernieuwing van de kerk en de inrichting daarvan, maar ook van de vernieuwing +BOERDERIJEN EN STATES
van veel boerderijen, waarvan een aantal nog bestaat. Zij zijn gebouwd naar het
kop-hals-rompschema, met een lang nimmer onderkelderd voorhuis en een zeer korte
hals, waarin slechts de toegang gevat is. Het vooreind daarentegen is soms zeer ruim
en van twee schoorstenen voorzien. Ook komt een type voor zonder hals, zoals
zuidelijker in de Wouden en oostelijker in het Groningse Westerkwartier gangbaar
is, en de door Spahr van der Hoek als Bergumermeertype (Tietjerksteradeel) geijkte
dwarsbouw.
Aan de herbouw en inrichting van de kerk werkten families mede, die hun state
in Driesum hadden. In 1745 vestigt een Van Sytzama zich op Rinsma State en
herbouwt het huis. De familie zal tot in de 20e eeuw van veel invloed zijn in het
gebied, wanneer het park van de state door hen openbaar gemaakt wordt; het is na
1830 in landschappelijke stijl ingeplant en van vijvers en heuvels voorzien.
Behalve Rinsma State en de reeds genoemde Schierstins is er in de gemeente nog
een herinnering aan een state bewaard in Dantumawoude. Een bocht in de Voorweg
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leidt nog altijd om de voortuin van het zogenaamde Talmahuis heen, dat gevestigd
is in een villa uit 1906. Deze vervangt een 18e-eeuws buitenhuis, dat enige gelijkenis
vertoonde met het 18e-eeuwse Rinsma State. Van de tuinen van dit Plantenhove zijn
achter het Talmahuis de begrenzingen en een tuinbeeld over, evenals een gebouw
dat waarschijnlijk als oranjerie heeft gediend. Een bij Plantenhove behorende vroege
landschappelijke overtuin is in 1852 geruimd.
+

Het bestuurlijke centrum bleef nog te Rinsumageest tot 1880, toen de kruising van
inmiddels van overwegend belang geworden landwegen te Murmerwoude centraal +NEGENTIENDE-EEUWSE
ONTWIKKELINGEN
kwam te liggen door de aanleg van een stoomtrambaan van Veenwouden naar
Dokkum. Aan het kruispunt werd een nieuw gemeentehuis gebouwd en een café
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met halteplaats ernaast gaf een nieuwe bestemming aan dit dorp. Voorheen had het
tolhuis enige honderden meters noordelijker aan de weg waarschijnlijk een centrale
functie. Langs de weg stonden verscheidene rentenierswoningen met de ingang in
het midden en vertrekken aan weerszijden.
Ook Veenwouden was in die jaren in opkomst als landelijke woonplaats, sedert
de aanleg van de spoorweg in 1866. In 1879 werd er de eerste zuivelfabriek van
Friesland opgericht; de directeur liet een villa ernaast bouwen. In 1898 volgde een
zeer grote villa voor een Amsterdams-Friese bankier, schuin tegenover de toen sterk
verwaarloosde buitenplaats rond de Schierstins. De laatste bouwheer was
Doopsgezind, welke denominatie niet alleen in Veenwouden, maar ook in
Zwaagwesteinde en Dantumawoude met kerkgebouwen vertegenwoordigd is.
Naast de welstand van genoemde dorpen heeft er in het gebied ook grote armoede
geheerst in de heidegebieden van Zwaagwesteinde en Broeksterwoude. Daar de
bouwsels der armoede minder bestand zijn tegen slijtage en bezwaard zijn met grote
afkeer door de volgende generatie, wanneer die in betere omstandigheden geraakt,
is daarvan veel minder bewaard. Wat kaartmateriaal en oude afbeeldingen kunnen
ons slechts inlichten over het aanzicht van deze dorpen, voordat de 20e-eeuwse
welvaart en bevolkingsaanwas toesloeg met uitbreidingsplannen.
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Wijnja

G.D. Wijnja, Langs oude Friese
windmolens. Oosterend 1977.

Winsemius

P. Winsemius, Chronique ofte historische
geschiedenisse van Vrieslant... tot den
jare 1622. Franeker 1622.

Worp

Worp van Tyaerda van Rinsumageest,
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Wumkes

G.A. Wumkes, Stads- en dorpskroniek
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+

Schoolmeestersboekjes

Antwoorden op vragen naar monumenten
en opschriften gesteld aan de
Bronnen
onderwijzers van de diverse dorpen door
het Friesch Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde in 1857. De
antwoorden moesten gezonden worden
aan de heer W. Eekhoff te Leeuwarden.
H.S. 1150 van de Provinciale Bibliotheek
te Leeuwarden.

+

Stemkohier

+

Registers van huizen (en hun eigenaren)
waarop belasting en stemrecht rustte, in
1640 opgemaakt door de Staten en in
1698 herzien en in zes delen gedrukt;
daarna om de tien jaar herzien. R.A.
Leeuwarden.
Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage.

A.R.A.
+

Overige afkortingen

B.A.I.

Biologisch Archeologisch Instituut der
Rijksuniversiteit Groningen.

O.A.T.

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (van
het Kadaster)

P.B.

Provinciale Bibliotheek, Leeuwarden.

R.A.

Rijksarchief in de provincie Friesland,
Leeuwarden.

R.D.M.Z.

Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Zeist.
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R.O.B.

Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek, Amersfoort.

S.H.B.O.

Stichting Historisch Boerderij Onderzoek,
Arnhem.

c.

caput=hoofdstuk

f.

folio=bladzijde

v.o

verso=achterzijde

+

Beitelingen

Vlechtingen ter afwerking van een
schuine
kant aan muurwerk.
Enige
in Friesland

+

gebruikelijke begrippen

Floreenkohieren

Sedert 1700 op last van de Staten
opgemaakte registers van floreenrenten,
d.w.z. een grondbelasting in 1511 door
de Saksische hertogen ingevoerd. R.A.
Leeuwarden.

Hornleger

Huisstede, waarop een stemdragende
plaats staat of stond.

Plaats

Boerderij.

Pondemaat

Landmaat van 240 vierkante roeden, in
1813 vastgesteld en omstreeks 36,7 are
beslaand.

Sate

Oorspronkelijk de benaming voor het
land waarop men woont. Later
gebruikelijk voor boerderijnamen.

State

Oorspronkelijke benaming voor het huis
waarin men woont. Later de herenhuizing
ten plattelande en tenslotte gebruikt voor
boerderijnamen, soms ter aanduiding dat
hier een state gestaan heeft, in de
betekenis van herenhuizing.

Voor de namen van onderdelen van molens zij verwezen naar A. Sipman,
Molenbouw, Zutphen 1975; voor bouwkundige termen naar E.J. Haslinghuis,
Bouwkundige termen, Utrecht 1953 en 1970.
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De gemeente Dantumadeel
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Overzichtskaart

De gemeente Dantumadeel, getekend naar kaart Topografische Dienst, 1:25.000, 1970. Situatie voor
de grenswijziging met de gemeente Ferwerderadeel in januari 1984. Kaders geven de begrenzing aan
van de kadastrale minuutkaarten, die afgebeeld zijn bij de behandeling van de betreffende dorpen.
Stippellijnen geven de dorpsgrenzen aan.
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Birdaard
Het dorp is gelegen in het kleigebied noordelijk van de Wouden dat in landschappelijk
opzicht aansluit bij Ferwerderadeel. Als Breitenfurt komt de naam van de nederzetting
voor in de tweede goederenlijst van het klooster Fulda, die gedateerd wordt op het
jaar 945 (Dronke, c. 37).
Van oorsprong was Birdaard een terpdorp waarvan de terp zuidelijk van de Ee
lag. De eerste editie van de Schotanuskaart (1664) geeft echter al lintbebouwing
langs de zuidelijke oever van de Ee aan, alsook een brug over het water. Op de tweede
editie van deze kaart (1718) heeft deze bebouwing zich verder uitgebreid, terwijl
ook aan de noordelijke oever inmiddels bebouwing is verschenen. Dit gedeelte van
de nederzetting, gelegen in Ferwerderadeel, stond tot 1973 onder de naam Wanswerd
aan de Streek bekend. Nadien kreeg het de naam Birdaard. Onder deze naam is de
noordelijke oever van het dorp beschreven in deel 1, Ferwerderadeel.
Het ontstaan van bebouwing langs het water hing nauw samen met de functie van
de Ee als vaarweg tussen Leeuwarden en Dokkum. Het belang daarvan zal sterk zijn
toegenomen na een slatting van de vaart en de aanleg van een trekweg langs de
noordelijke oever in 1647. De vaart maakt na het graven van de Strobossertrekvaart
ten zuidoosten van Dokkum deel uit van de belangrijke route van Leeuwarden naar
Groningen.
Het landverkeer via het dorp zal zijn toegenomen toen de weg van Rinsumageest
naar Oudkerk langs de Ee werd aangelegd, waarvoor in 1649 octrooi werd verleend
(Charterb. v, 519). In het begin van de 19e eeuw was de brug blijkens de oudste
aanwijzende tafels (O.A.T.) bij het kadastraal minuutplan nog in particuliere handen.
Een wegverbinding tussen Dokkum en Birdaard werd in 1915 aangelegd. Het
zwaartepunt van het dorp heeft, wegens de daar aanwezige terp en kerk, altijd aan
de zuidzijde van de Ee gelegen. In de loop van de 19e en 20e eeuw verdichtte de
bebouwing zich verder.
De ligging van de bebouwing aan het water doet zich in verschillende vormen
voor: aan de noordzijde is de bebouwing van het water gescheiden door de voormalige
trekweg, op de zuidelijke oever gedeeltelijk door een pad. Voor een ander deel
grenzen de huiserven direct aan het water en oostelijk van de brug grenzen overtuinen
aan het water.
De belangrijkste nog aanwezige bedrijfsgebouwen aan de zuidkant van de Ee zijn
die van de inmiddels vervallen zuivelfabriek ‘Concordia’, gebouwd in 1897. Deze
fabriek is tot 1969 in bedrijf geweest.
De dorpsterp ten zuiden van de Ee blijkt nauwelijks in de groei van de bebouwing
langs de vaart te hebben gedeeld en is schaars bebouwd gebleven. Van de voor
Noordoost-Friesland vaak typerende kenmerken in de plattegrond zijn hier een tweetal
paden naar de kerk en sporen van een radiale verkaveling op de terp in het kaartbeeld
van 1830 terug te vinden. Een kromming in de weg naar Rinsumageest markeert nog
het beloop van de terpvoet. Rond de eeuwwisseling zijn de onbebouwde delen van
de terp afgegraven. De nog aanwezige bebouwing op de terp bestaat uit recent
gebouwde huizen.
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Afb. 1. Kopie van het kadastrale minuutplan, omstreeks 1820. Schaal 1:7500.
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Afb. 2. Luchtfoto schaal 1:6250. Opname 1977.
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Afb. 3. Anonieme ontwerptekening voor een nieuwe kerk te Birdaard, 1850. Archief Waterstaat R.A.
Leeuwarden.

Het kerkgebouw
+

De Hervormde kerk staat op een door een boomsingel omgeven ruim kerkhof, dat
+
op de terprest ligt. De kerk is eigendom van de Hervormde gemeente (afb. 3, 4,
Hervormde kerk
7-10).
+

R.V.A.

1, 198; Benef. 203; R.V.G.O. 178; Wumkes II, 244.
Het bij Berns en Faber-Obreen genoemde rekeningboek van de kerkvoogdij
sedert 1768 is niet meer te achterhalen.
+
Kaart van Occo Jansz Bockebloet in R.A. Groningen (afb. 7).
+

+

Litteratuur

+

Bronnen

+

Afbeelding

+

De parochie komt in de oudste gedrukte bronnen uit de 16e eeuw voor. De patroon
van Roodkerk heeft er onder andere bezittingen. Over de middeleeuwse kerk zijn +Geschiedenis
ons overigens geen gegevens bekend. In 1851 wordt de afbraak van de oude en het
bouwen van een nieuwe kerk aanbesteed. Op de kadastrale minuut staat dus nog de
oude kerk afgebeeld, die daar ongeveer 11 × 26 meter groot is en rondgesloten. De
enig bekende afbeelding is een aanduiding van Birdaard op de kaart, die Occo Jansz
Bockebloet in 1646 maakte van de waterwegen van Leeuwarden en Dokkum naar
Groningen (vlg. W.H. Keikes, Verleden van Frieslands Noordoosten,
Streekarchivariaat Dokkum 1968, 54). De kerk staat daarop afgebeeld met een
zadeldaktoren.
Het ontwerp van de nieuwe veel kleinere kerk kwam niet zonder discussie tot
stand, daar de Hervormde gemeente in die jaren tot de noodlijdende kerken behoorde.
Wij ontlenen dat aan de correspondentie, die bij twee ontwerptekeningen bewaard
wordt in het Waterstaatsarchief, thans in het Rijksarchief te Leeuwarden. De
hoofdingenieur van de district keurt daarin het aanvankelijke ontwerp (afb. 3) af,
daar het veel te ruim zou zijn voor de gevraagde 146 zitplaatsen buiten het doophek
en de kraak. Gelijktijdig vroeg de Hervormde Synodale Commissie bij schrijven van
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mr. A. Telting toestemming tot het bouwen van een kerk ‘op de Heide’ bij
Surhuisterveen, waarvoor een veel eenvoudiger ontwerp was ingezonden met een
begroting ‘door den architect Wietsema’ (afb. 4). De hoofdingenieur stelt nu voor
dit ontwerp ook te Birdaard uit te voeren. In hetzelfde dossier bevindt zich een brief
van architect F. Stoett (waarschijnlijk aan
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Afb. 4. Ontwerp door architect Wietsema voor een nieuwe kerk te Surhuisterveen, 1850. Archief
Waterstaat; R.A. Leeuwarden.

mr. Telting gericht), waarin deze zegt dat beide plannen zuinig zijn opgesteld en
ingaat op de opmerkingen over de fundering, die door de Hoofdingenieur zijn
gemaakt. De uiteindelijk te Birdaard gebouwde kerk heeft wel een driezijdige sluiting,
zoals het eerste ontwerp vertoont, maar is aan de westzijde van een stenen uitmetseling
voorzien als doorlopende westzijde van een forse stenen vierzijdige dakruiter.
Mogelijk heeft deze dakruiter, die verwant is met die te Akkerwoude uit 1850 ooit
een koepelvormige bekroning gehad, zoals in het eerste ontwerp en zoals ook voor
Surhuisterveen (thans Boelenslaan geheten) is uitgevoerd. In 1887 was er in ieder
geval reeds een spits, zoals Ad Mulder schetst (schetsboekje XLIII, archief R.D.M.Z.).
Het lijkt er overigens op, dat men in 1851 na de teleurstelling over de ingezonden
plannen bij de provincie, bij het nabije Akkerwoude te rade is gegaan en een
versoberde uitvoering van die kerk verkozen heeft boven het voorstel van de provincie.
+
Het muurwerk is versierd met een eenvoudige uitgemetselde lijst ter hoogte van
+
de tooggeboorte van de spitsbogige vensterkoppen. De lijst loopt door over de
Beschrijving
voorgevel, waar twee kleine verdiepingsvensters boven de rondbogige ingang op de
lijst aanvangen. Ter wille van de forse uitmetseling in de westmuur zijn de vensters
ter zijde smaller dan die in de zijgevels. Door schoudervormige verbreding van de
voorgevel maakt deze een forse indruk, die met sobere architectonische middelen
verkregen is. Mogelijk heeft men na de afkeuring door de provincie zich te goed
geacht voor eenzelfde kerkje als op de armoedige heide bij Surhuisterveen en heeft
architect Stoett de hand gehad in de oplossing voor de voorgevel.
Het inwendige is na 1960 gemoderniseerd: de banken met middenpad zijn
verwijderd ten behoeve van doorgaande banken met zijpaden; twee overhuifde
herenbanken vooraan zijn verdwenen.
+
De kerk bezit:
+
+
Inventaris
Kansel uit de bouwtijd met snijwerk aan de panelen, stijlen, achterschot en
+
rozet van het klankbord. Aan de kanselkuip gesneden houten lezenaar in de vorm
Preekstoel
van een grote voluut (afb. 9).
+
In 1973 is het orgel vervangen door één afkomstig uit Kuinre in een 19e-eeuwse
+
kast.
Orgel
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Afb. 5. Plattegrond van de boerderij Groot Wijtsma uit 1792 naar K. Uilkema, voor 1930. Schaal
1:300.

Het is gemerkt Adema Leeuwarden en verbouwd en vergroot door Wilh. Boegen
te Amstelveen.
+
Op een nieuw voetstuk staat een koperen doopschaal, XVIII-XIX.
+
In de consistorie berust een kanselbijbel met illustraties, uit 1748, gedrukt bij +Schaal
+
Goetzee te Gorinchem.
Bijbel
+
In het torentje hangt een klok met opschrift: ‘Int jaer M D C XXX VIII heeft mij
+
Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten/Bidt en waeckt d'uure naeckt/dat Godt
Klok
compt met cracht/te ordelen 's menschen geslacht’.
+
Op de kadastrale minuutkaart ligt de pastorie ten noordwesten van de kerk op
+
een langgerekt terrein, dat tot bijna aan de Ee reikt en mogelijk een van het
Pastorie
rechthoekig aangrenzende terrein afgescheiden gedeelte vormt, dat waarschijnlijk
tot Wijtsma heeft behoord. In de 18e eeuw is er bovendien een proces over renten
uit Wijtsma aan de pastorie (zie onder Groot Wijtsma). In de 19e eeuw had de pastorie
voorts een overtuin op het driehoekig gedeelte aan de overzijde van de weg naar de
brug. De weg evenwijdig aan de Ee bestond nog niet, slechts een oprit naar de
boerderij Groot Wijtsma (afb. 1).

Stins en states
+

In 1417 droeg Eteke, zuster van broeder Gossa, een aandeel in ‘Sirdma gued a
+
Berdawird, stenhuus ende statha ende lond’ over aan het klooster Klaarkamp
Middeleeuws steenhuis
(Sipma I, 21). Ook Wilke en Beike ‘in de Swarte walda’ onder Hallum verkochten
in hetzelfde jaar hun aandeel in ‘Syrsma gued a Berdawerthe, steenhuus enda statha’
aan voornoemd klooster (ib. 22). Het volgend jaar draagt een niet met name genoemd
persoon land ‘in Syrdsma guthe’ over aan het klooster (ib. 26) en tenslotte schonken
‘Jaen en Atta al Syerthma gued’ te Birdauwert (ib. 35) dit goed aan Klaarkamp.
Geschillen tussen het klooster en Jeppa, Rinka en Bua Wpkazoen Inthinga te Marrum
over ‘den sextendeel fan Sidirsma guede to Berdawerth stens ende statha’ werden
in 1428 beëindigd (ib. 46). In 1511 is dit goed niet meer als zodanig vermeld onder
het bezit van Klaarkamp en is ook overigens niet meer te vinden in gedrukte bronnen.
Mogelijk is het identiek met het volgende.
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+

Ten noordoosten van de kerk lag volgens Schotanus Groot Wijtsma. De kadastrale
+
minuutkaart geeft aan, dat de opvaart tot daar reikte. Waarschijnlijk lag Groot
Groot Wijtsma
Wijtsma op de terp. Thans staat aan de voet van de terp een boerderij van het stelptype,
gebouwd omstreeks 1930 en ongeveer noord-zuid gesitueerd. Volgens de kadastrale
minuutkaart en de O.A.T. behoorden elf percelen beginnend direct ten oosten van de
kerk tot deze boerderij; zij waren toen eigendom van Boersma, landbouwer te
Birdaard.
+
In 1511 wordt als eerste grondeigenaar in Birdaard genoemd Oene Wijtsma, die
+
verreweg het meeste land in eigendom heeft (R.V.A. 1., 198, 199). Uit de
Geschiedenis
sententieboeken kennen we Gerrijt, die in 1538 uit zelfverdediging een doodslag had
gepleegd (Berns, 18 WW 21) en op Wijtsma woonde. Zijn zoon was in 1578 grietman
over Dantumadeel, maar moest wegens het behouden van het oude geloof in 1580
de wijk nemen (Conscriptio Exulum). In ballingschap werd zijn zoon Gerrit geboren,
die na terugkeer slechts kort op de state heeft kunnen wonen; hij stierf in 1616
ongehuwd, waarna zijn zuster, gehuwd met Bave van Roorda, de state erfde. Zij
waren R.K. en eigenlijk Spaans gezind. Een van Bave's zonen Oene was zelfs kolonel
in dienst van de koning van Spanje in 1657.
Na de dood van de laatste zoon van Bave verkochten diens erfgenamen ‘Old
Wijtsma State, de adelijcke huizinge, plantagie, swannejacht ende watermullen
inbegrepen’ in 1676 aan Jacob Claesen Waelwijck (Berns 64, K 5 f. 211).
In 1698 was Gerrit Hexenius eigenaar, doch woonde er niet. In 1706 was diens
weduwe in een proces gewikkeld met de plaatselijke predikant wegens langdurig
achterstallige rente uit Wijtsma aan de pastorie (Berns 17, SS 117, 17; vgl. R.V.A. 1.,
199). Ook zijn dochter Titia, eigenaresse tot 1788, heeft de state niet bewoond.
+
Volgens een schets door Uilkema van de boerderij Groot Wijtsma (coll. S.H.B.O.
Arnhem) was deze 1792 gedateerd. Mogelijk is de state kort na 1788 afgebroken +Boerderij Groot Wijtsma
en vervangen door de boerderij, die in deze vorm ook op de kadastrale minuut
voorkomt (afb. 1 en 5). Deze boerderij, die omstreeks 1930 vervangen is door de
tegenwoordige, stond reeds aan de voet van de terp. De terp zou dan rond 1790 reeds
vergraven zijn. De situering van de state direct ten oosten van de kerk pleit ervoor,
dat deze state een hoge ouderdom had. Om die reden zou het mogelijk zijn dat de
geschiedenis van het hierboven vermelde steenhuis haar vervolg vindt in die van
Wijtsma State. Mogelijk heeft de grote rechthoekige kavel tussen de boerderij en de
Ee, zoals die op de kadastrale minuut wordt afgebeeld, in de 17e en 18e eeuw als
tuinen bij de state gefungeerd (vergelijk ook ‘pastorie’).
+

Schotanus geeft ten zuiden van het dorp Klein Wijtsma, daar waar Eekhoff het
+
enige hem bekende Wijtsma aangeeft. In de stukken komt slechts één Wijtsma
Klein Wijtsma
voor. Het is niet duidelijk hoe Schotanus aan twee adellijke huizen in Birdaard komt.
De kadastrale minuut geeft aan de zuidelijke rand van de terp wel een bebouwd
terrein aan, door een singel omgeven. Mogelijk lag vanouds hier de boerderij van
Wijtsma. In de O.A.T. zijn het terrein en de opstal eigendom van P.S. de Groot,
landbouwer te Bornwerd, die geen overige eigendommen in Birdaard heeft.
+

Aan de Ee ten westen van de dorpskern ontstond in de 18e eeuw het buiten van de
gebroeders Bourboom. De kaart van Schotanus van 1718 geeft het terrein nog als +Bourboom State
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stemmende plaats, het floreenkohier van 1748 noemt voor het eerst burgemeester
Jacob Bourboom, Petrus Bourboom en Everardus Bourboom de gezamenlijke
eigenaars van een ‘boerderij’. We worden voorts pas weer ingelicht over de
buitenplaats als deze verkocht wordt in 1781 (Wumkes I, 321, 323). De ‘zeer
vermaakelijcke buitenplaats’ bestaat dan uit ‘een heerenhuizinge, boerewoning met
schuure, hovingen, bomen en plantagien’ tezamen ‘leggende in zijn singels en
grachten’. Een latere advertentie voegt nog toe dat de hof ‘met kostelijke
vrugtboomen’ was beplant en dat er ‘een schoone keukentuin’ bij was en dat op het
erf een zomerhuis stond. In 1791 kocht notaris Fr. Bavius uit Leeuwarden alleen de
‘heerenhuizinge’ (Berns 64 K 16, 235), doch in 1798 bood hij deze weer te koop aan
(Wumkes I, 429). De O.A.T. noemen Brouwer, boekverkoper te Leeuwarden, als
eigenaar van de vier percelen binnen de gracht. In 1828 worden afbraakmaterialen
aangeboden (grauwe drielingen en schuifkozijnen), herkomstig van het Slot aan de
Ee bij Birdaard, ‘alwaar men dagelijks is aan het afbreken (Wumkes II, 152). In 1845
wordt er nog bomenboelgoed gehouden op Bourboom (Wumkes II, 207),
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waarna in datzelfde jaar een nieuwe voorhuizing wordt aanbesteed door Petrus
Sinnema (ib. 208) en het buitengoed dus tot boerderij is geworden.
Thans staat er een zeer grote met pannen gedekte schuur, waarin een luxe
woonboerderij is getimmerd.
+
Volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels bij de kadastrale minuutkaart
+
was de brug toen eigendom van de bakker, die het perceel aan de zuidzijde van
Brug
de brug bewoonde, dat ook op de tekening van Gardenier Visscher te zien is (afb.
6). Waarschijnlijk bestond er dus verband tussen de brug en een molen aan de
noordelijke oever, hoewel de geschiedenis van de in 1972 verbrande molen niet
verder teruggaat dan tot 1826 en deze niet op de kadastrale minuutkaart wordt
aangegeven (vgl. deel 1, Ferwerderadeel, 54). Tekening van een nieuwe brug in 1853
in deel 1, Ferwerderadeel, blz. 55.

Poldermolen
+

In de ten zuiden van het dorp gelegen voormalige polder genaamd ‘de Olifant’ staat
een uit 1856 daterende achtkante molen van dezelfde naam. De molen is eigendom +Poldermolen
van de stichting ‘De Fryske Mole’ (afb. 12-15).
+

Molens van Friesland, 154; Fries molenboek, 152; A. Sipman, Molenbouw. Zutphen
+
1975, 320, 355; A. Sipman, Molentekeningen. Zutphen 1978, nrs. 71-74;
Litteratuur
handleiding, 41.
+

De molen werd oorspronkelijk in 1856 gebouwd in de Oosterwoldpolder in de
+
provincie Groningen. Ten behoeve van de bemaling van de in 1867 opgerichte
Geschiedenis
polder ‘De Olifant’ werd de molen voor f 2000, - door de gecommitteerden te
Groningen aangekocht. De afbraak en herbouw te Birdaard werd uitgevoerd door
Wiltje Klases de Vos uit Oudkerk voor f 500, -. De polder is in 1878 uitgebreid. Ten
behoeve daarvan zal een nieuwe gietijzeren bovenas zijn aangeschaft, die 1877 is
gedateerd. In 1914 is door Kees van Wieren buiten de molen een derde vijzel
aangebracht; een zogenaamde inmaler, die tot 1945 in functie is geweest. In 1970
raakte de molen buiten gebruik door de oprichting van het waterschap ‘De Walden’,
waarin een in 1920 gevormd waterschap opging. In 1977 is de molen gerestaureerd,
waarbij onder meer de volgende onderdelen vernieuwd werden: de gehele staart met
uitzondering van een lange schoor, de windpeluw, delen van de vlaamse vang en de
beschoeping van de vijzels. Ook vonden herstellingen plaats aan de waterloopmuren
en werden onderdelen van de vijzelkommen vernieuwd in hardhout.
+
Het naar binnen hellende onderachtkant is gemetseld van gele baksteen in
kruisverband en met de molen op stiepen gefundeerd. In het opgaande werk lopen +Het staande werk
de stiepen door en zijn ze op de hoeken te zien als pilasters, met ertussen de
veldmuren. In het onderachtkant bevinden zich twee tegenover elkaar geplaatste
toegangen en twee ovale lichtopeningen. Op de binnenbeëindiging van de stiepen
staan de stijlen van het achtkant met ertussen peulhouten; geen ondertafelment dus.
Het onderachtkant gaat er buiten langs.
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Het grenen achtkant is volgens het algemeen in ons land geldende systeem gebouwd
met drie bintlagen. Het achtkant is gedekt met dubbel opschot, bestaande uit een
binnenlaag met horizontale en een buitenlaag met verticale delen, beide koud tegen
elkander sluitend. De basis van de kap is van eiken, de opbouw bestaat uit diverse
houtsoorten, al of niet secundair tijdens herstellingen aangebracht. Over de beschieting
van de kap ligt asfaltpapier. De kap is kruibaar op slepers, de staart heeft een kruilier.
De eiken lange spruit is middelbalk, eronder ligt een grenen ijzerbalk. Op de baard
is geschilderd ‘De Oliefant 1867’.
+
Oudhollands wieksysteem met stalen roeden; vlucht 23,68 m. Gietijzeren bovenas
in 1877 gegoten door de firma ‘De Prins van Oranje’ te 's-Gravenhage. De molen +Het gaande werk
is uitgerust met twee vijzels en is dus een zogenaamde dubbele vijzelmolen; hij wordt
aangedreven door middel van een spoorwiel. Beide vijzels zijn van hout en liggen
in eveneens houten vijzelkommen. De derde vijzel bestond uit een houten as met
plaatijzeren beschoeping in een betonnen vijzelkom en werd aangedreven door middel
van ijzeren tandraderen. De grootste vijzel kon een tijdlang ook door een dieselmotor
worden aangedreven, die bij de restauratie naar de Lekkumer Bullemolen is verplaatst.
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Gezicht langs de Ee op de zuidelijke oever van Birdaard. Opname 1984.
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Afb. 6. De ‘tolbrug’ over de Ee getekend door J. Gardenier Visscher, eind 18e eeuw.

Afb. 7. De kerk van Birdaard volgens een kaart uit 1646 door Occo Jansz. Bockebloet.

Afb. 8. De kerk van Birdaard uit 1850 gezien van het westen. Opname 1976.
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Afb. 9. De preekstoel in de kerk van 1850. Opname 1976.

Afb. 10. Het inwendige van de kerk. Opname 1976.

Afb. 11. Een ‘travalje’ bij de hoefsmid te Birdaard, getekend door I. Wiersma in 1906.
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Afb. 12. Doorsnede en details van de molen ‘de Olifant’ onder Birdaard, gemeten en getekend door
A. Sipman 1951. Naar ‘Molentekeningen’.
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Afb. 13. Plattegrond en details van de molen ‘de Olifant’ onder Birdaard, gemeten en getekend door
A. Sipman, 1951. Naar ‘Molentekeningen’.
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Afb. 14. Molen ‘de Olifant’ in de voormalige polder van die naam, gebouwd in 1856. Opname 1983.

Afb. 15. Vijzels van de poldermolen ‘de Olifant’. Opname 1969.
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Broeksterwoude
Broeksterwoude is sinds september 1964 een zelfstandig dorp. Voor die tijd viel het
dorpsgebied onder Akkerwoude en voor een klein deel onder Murmerwoude. Het
dorp vormt met Valom de jongste nederzetting in de gemeente.
Op de Schotanuskaart van 1718 komt ter plaatse van het huidige dorp nog geen
bewoning voor. Het zuidelijk deel van Akkerwoude bestond toen nog voor een
gedeelte uit onvergraven hoogveen. De naam Broek die op deze kaart voor dit gebied
staat aangegeven duidt op het moerasachtige karakter van de grond waar het veen
reeds was afgegraven (Teunissen, 168). De turfwinning en het vervolgens in cultuur
brengen van de grond vond in de loop van de 18e en 19e eeuw plaats. Rond 1900
zou nog een klein restant van het veen aanwezig zijn (Botke, 41). Het ontstaan van
de nederzetting Broek hangt samen met bovengenoemde turfwinning en ontginning.
Het dorp wordt in de litteratuur getypeerd als heidedorp. Dergelijke nederzettingen
worden volgens Spahr van der Hoek gekenmerkt door een ontwikkeling waarbij in
een uithoek van het dorpsgebied op de laatst ontgonnen en minst aantrekkelijke
gronden een nederzetting ontstaat, gevormd door veenarbeiders die na de vervening
overtollig zijn en achterblijven (Spahr van der Hoek, Samenleven, 143, 144).
Met de ontginning in de 18e en 19e eeuw is het gebied, afwijkend van het oudere,
reeds in cultuur gebrachte dorpsgebied, in rechthoekige blokken opgedeeld, waarover
de bebouwing grillig verspreid is gelegen. Kenmerkend is dat de woningen vaak
midden in het veld zijn gelegen en niet aan het rechtlijnige wegenen padenstelsel.
De omvang van de op de kadastrale minuut aangegeven bebouwingselementen wijst
aan dat het hier zeer kleine, primitieve woningen betrof, dikwijls uit plaggen
opgetrokken. De plaggenhutten zijn pas in het begin van deze eeuw definitief
verdwenen en vervangen door eveneens kleine, uit steen opgetrokken woningen of
boerderijen. Met deze vervanging is tevens de vrije ligging in het veld verdwenen
en heeft deze plaatsgemaakt voor een ligging aan een van de wegen in het terrein.
Met de groei van de nederzetting kwamen enkele voorzieningen tot stand zoals de
bouw van een school en een kerk in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Aan de
hand van de 20e-eeuwse edities van de topografische kaart kan worden vastgesteld
dat ter plaatse van de ‘kern’ van de nederzetting de bebouwing verder verdicht is.
De opvaart naar het dorp werd in 1948 gedempt.
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Afb. 16. Kopie van het kadastrale plan van 1874. Schaal 1:7500.
S: School; N: Naaischool; CG: Christ. Geref. Kerk
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Afb. 17. Luchtfoto. Schaal 1:6250 Opname 1977.
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+

De kern van het dorp is ontstaan langs de Broekstervaart, die in 1948 werd gedempt
en de naam P. Durkstraat kreeg. Oude prentbriefkaarten geven aan hoe de situatie +Voormalige Broekstervaart
aan de vaart was (afb. 22). Door de gewijzigde bronnen van bestaan zijn ook de
grotere boerenhuizen afgebroken, waardoor de oude situatie nauwelijks herkenbaar
is. In de 19e eeuw werd ook hier veel cichorei verbouwd. Tot 1962 stond de laatste
cichorei-eest er nog (afb. 271).
+
De Schwartzenberglaan heette voorheen in de volksmond Goddeloze singel. Op
+
de kruising met de Valomstervaart stond het ‘Goddeloze Tolhuis’, kennelijk zo
‘Goddeloze Tolhuis’
ver van de beschaving verwijderd, dat het deze bijnaam kreeg. Ids Wiersma tekende
de situatie in 1908 (afb. 19).

Poldermolens
+

Ten zuidwesten van Broeksterwoude staat in het voormalig waterschap ‘De Broek’
de in 1887 gebouwde achtkante molen, genaamd ‘De Grote Molen’. De molen is +‘De grote molen’
eigendom van de stichting ‘De Fryske Mole’ (afb. 18).
+

Molens van Friesland, 160; Fries molenboek, 157.
+

Litteratuur

+

Gedeputeerde Staten van Friesland besloten op 16 juli 1878 tot het oprichten van
+
het waterschap ‘De Broek’. Het besloeg 1175 pondemaat land. In 1880 werd in
Geschiedenis
het waterschap een molen gebouwd door Oege Plantinga uit Wanswerd. Door
blikseminslag verbrandde de molen echter reeds in 1887. Nog in datzelfde jaar werd
de thans nog bestaande molen met twee vijzels gebouwd door Gerben van Wieren
uit Birdaard. Door ingebruikneming van het stoomgemaal te Zwaagwesteinde in
1926 is het boezempeil verlaagd en moest de vijzel worden ingekort. De molen
bemaalde sindsdien 1200 pondemaat polderland. De kleine vijzel is in 1934 verwijderd
en overgebracht naar de zogeheten Kleine Molen van hetzelfde waterschap nabij De
Valom, die thans verdwenen is. In 1943 is een elektrisch aangedreven
centrifugaalpomp geplaatst, waardoor het gaande werk buiten gebruik gesteld werd.
Bij de restauratie van 1959 zijn een nieuwe vijzel en vijzelkom gemaakt. Door de
oprichting van het waterschap ‘De Walden’ in 1970 kwam de molen opnieuw buiten
gebruik; tijdens een storm in 1972 ontstond grote schade aan de zelfzwichting. Men
besloot deze verder te demonteren en in plaats hiervan de roeden met het oudhollandse
systeem uit te rusten. Tevens werden de staart, de korte spruit en twee stijlen van het
achterkeuvelens vernieuwd.
+
Het vrij hoge onderachtkant is in een rommelig kruisverband gemetseld van gele
+
baksteen en met de molen gefundeerd op stiepen, die op de hoeken als pilasters
Het staande werk
in het opgaande werk te zien zijn. De veldmuren staan koud tussen de penanten. Tot
even boven het maaiveld is een gedeelte van het onderachtkant van de in 1880
gebouwde molen nog aanwezig. Ook de waterlopen dateren nog uit dat jaar, inclusief
de wachtdeur van de buiten gebruik gestelde waterloop. Beide en het oorspronkelijke
onderachtkant zijn van een kleinere steen gemetseld dan het in 1887 gebouwde
gedeelte. De hoekpilasters zijn ook smaller dan die van het huidige onderachtkant.
De penanten waarop de stijlen met daartussen de peulhouten staan, behoren echter
tot de herbouw.
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Het achtkant is met riet gedekt en geheel in ‘meskant’ grenen uitgevoerd, volgens
het algemeen in ons land toegepaste systeem met drie bintlagen. De keer- en de
meerstijl van het eiken voorkeuvelens zijn vernieuwd. Dit geldt ook voor de
windpeluw en voor in ieder geval één van de voeghouten. Volgens de gewoonte van
deze streek is echter de grenen lange spruit middelbalk en tevens gebruikt als ijzerbalk.
De kap is kruibaar op de slepers, de staart heeft een kruilier.
+
Oudhollands wieksysteem met een vlucht van 22,56 m. De geklonken stalen
+
roeden zijn vervaardigd door de Gebroeders Pot te Kinderdijk. De naam van de
Het gaande werk
fabrikant van de gietijzeren bovenas is door de lange vulstukken niet te zien. De vang
is een zogenaamde vlaamse. Het spoorwiel ten behoeve van de oorspronkelijke twee
vijzels is nog aanwezig. De vijzel is thans van staal en de vijzelkom van beton.
+

In de Broeksterpolder ten noordwesten van Broeksterwoude staat aan de Lits een
achtkante molen. De molen is eigendom van de stichting ‘De Fryske Mole’ (afb. +Poldermolen aan de Lits
20).
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+

Molens van Friesland, 161; Fries molenboek, 158-159 en daar vermelde litteratuur.
+

Litteratuur

+

De molen is in 1876 gebouwd door Wietse Jurjens en Co, het rietdekkerswerk werd
uitgevoerd door Sipke Biense Woudstra. In 1911 werd een nieuwe roede gestoken +Geschiedenis
en werden beide roeden uitgerust met zelfzwichting. Een zogenaamde Potroede (van
de gebr. Pot te Kinderdijk) werd in 1923 aangebracht en in 1926 maakte de Dokkumer
molenmaker Meindert van der Meulen een nieuwe vijzel. De roeden werden in 1937
volgens het door A.J. Dekker ontwikkelde systeem gewijzigd, waarna in 1961 een
dieselmotor werd geplaatst. De vijzel moest het volgende jaar vernieuwd worden.
De Broekpolder ging in 1964 op in het toen opgerichte Waterschap ‘De Wâlden’,
waarna de molen in eigendom overging aan bovengenoemde stichting. Tijdens de
restauratie van rond 1975 werden onder meer het bovenwiel met de vang, de roeden
en de vijzelkom vernieuwd.
+
Het onderachtkant is in kruisverband gemetseld van gele baksteen en met de
molen gefundeerd op stiepen, die op de hoeken als pilasters in het opgaande werk +Het staande werk
te zien zijn. Aan de binnenzijde van het te lood staande onderachtkant bevindt zich
ongeveer halverwege de totale hoogte een versnijding, waarop het ondertafelment
rust. Dit is ten behoeve van de doorgangen onderbroken. Het gehele onderachtkant
wordt slechts verlicht door een rechthoekig venstertje boven de achterwaterloop. De
toegangen staan in de velden evenwijdig met de waterlopen. In het onderachtkant is
een vertrekje gemaakt. Het achtkant is met riet gedekt en geheel in grenenhout
uitgevoerd en gebouwd volgens het algemeen in ons land toegepaste systeem met
twee bintlagen. Voor een ‘volwassen’ molen is hij vrij klein, maar hij kan toch niet
tot de zogenaamde boerenmolens gerekend worden, waarvan de vlucht maximaal
16,50 meter meet. De kapspanten, uitgezonderd de grenen haanhouten en de gordingen
zijn van eikehout. Het grenen achterkeuvelens is nog origineel, het voorkeuvelens
is ooit op een rommelige wijze vernieuwd. De lange spruit is evenals de korte spruit,
bestaande uit een 1-profiel, volgens de gewoonte van deze streek middelbalk en is
tevens als ijzerbalk gebruikt. De kap is kruibaar op slepers, de staart heeft een kruilier.
+
Oudhollands wieksysteem met gelaste stalen roeden, fabrikaat Bremer te Adorp,
+
met een vlucht van 16,78 m. De bovenas is ten behoeve van de voormalige
Het gaande werk
zelfzwichting doorboord. Voor verzwaring tegen ‘opwippen’ is om het einde van de
bovenas een grote betonnen manchet aangebracht. De vijzel is van staal, de vijzelkom
van hout en de waterlopen zijn van beton.
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Afb. 18. Poldermolen, de zogenaamde ‘grote molen’ aan de Burg. Nautaweg. Opname 1982.

Afb. 19. Het ‘Goddeloos Tolhuis’ aan de Valomstervaart aan het einde van de Goddeloze Singel, later
Schwartzenbergsingel genaamd, getekend door I. Wiersma in 1908.
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Afb. 20. Poldermolen aan de Lits. Opname 1982.

Afb. 21. Boerderij onder Akkerwoude, afgebroken plm. 1960, naar foto collectie Oudheidkamer
Dantumadeel.

Afb. 22. Gezicht op de Broeksterwoudstervaart naar prentbriefkaart in collectie Oudheidkamer
Dantumadeel.
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Gezicht bij de brug naar het natuurgebied bij ‘het Goddeloze Tolhuis’. Opname 1984.
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Damwoude, Akkerwoude
Tot 1971 vormde dit dorp een zelfstandige eenheid. Sindsdien is het met het naburige
Murmerwoude en Dantumawoude samengevoegd tot een nieuwe administratieve
eenheid, Damwoude.
Het hoofdelement uit de plattegrond wordt gevormd door de oost-west lopende
Voorweg, een onderdeel van de middeleeuwse ontginningsbasis vanwaaruit het
gebied, globaal gelegen tussen Rinsumageest, Driesum en Valom, werd ontgonnen.
Aan deze ontginningsbasis is oudere bewoning voorafgegaan. In het noordelijk deel
van het dorpsgebied was volgens de Grietenijkaart van Eekhoff een ‘oud kerkhof’
gelegen, mogelijk het restant van een oudere nederzetting uit de tijd voor de
ontginning van de Dokkumer Wouden. De vermelding van ‘buyten huysen’ in 1543
heeft wellicht betrekking op bewoning rond dit kerkhof (Benef. 194). De beide edities
van de Schotanuskaart geven deze bewoning echter niet meer aan. De Achterweg,
gelegen tussen dit kerkhof en de Voorweg, vertegenwoordigt mogelijk de oudste
fase van de ontginning. Op welke tijdstippen het opschuiven van de bewoning heeft
plaatsgevonden, is bij gebrek aan verdere gegevens niet duidelijk. Wel kan gewezen
worden op de ouderdom van de oudste dorpskerken aan de Voorweg tussen
Rinsumageest en Driesum die aangeeft wanneer het bestaan van deze weg een feit
zal zijn geweest. Dit tijdstip kan op het begin tot het derde kwart van de 12e eeuw
worden gesteld gezien de datering van de oudste bouwfragmenten van de kerken van
Dantumawoude en Murmerwoude. Ten zuiden van de Voorweg is de ontginning
naderhand verder gegaan. In de loop van de 18e eeuw ontstond de Broek ten gevolge
van vervenings- en ontginningsactiviteiten. Deze nederzetting maakte een snelle
groei door. Onder Broeksterwoude wordt deze in 1964 zelfstandig geworden
nederzetting hier behandeld.
In het oude gedeelte van het dorp is blijkens de Schotanuskaart de bebouwing voor
het grootste deel aan de Voorweg en in mindere mate aan de noordelijker lopende
Achterweg gelegen. De dichtheid is aan het begin van de 18e eeuw nog zeer gering.
Het kadastrale minuutplan van circa 1830 toont een geringe verdichting ten opzichte
van de situatie in 1718. De Eekhoffkaart van 1847 en de edities van de topografische
kaart uit deze eeuw laten zien dat de bebouwing steeds verder toeneemt. De aan de
Voorstraat grenzende erven zijn bijna alle bebouwd geraakt. Kenmerkend is de
gekartelde rooilijn van de bebouwing langs deze hoofdas. De weg snijdt de naast
elkaar gelegen langwerpige erven onder een schuine hoek, ten gevolge waarvan de
bebouwing, in lengterichting op de kavel gelegen, schuin op de weg staat.
Aan de Voorweg is in de loop van deze eeuw het agrarisch karakter vrijwel geheel
verdwenen, aan de Achterweg herinneren de geringe bebouwingsdichtheid en enkele
agrarische bedrijven nog aan de vroegere hoofdfunctie van het dorp. Een bijzonder
element aan de noordzijde van laatstgenoemde weg vormen de bedrijfsgebouwen
van de zuivelfabriek ‘De Dokkumer Wâlden en Omkriten’, die van 1900 tot 1969 in
functie is geweest. Aan de westzijde van deze fabriek lag de loswal van de
Akkerwoudstervaart. Het laatste deel van dit water werd in de jaren dertig of veertig
gedempt. In 1966 maakte een afdamming ruim een kilometer noordelijker een
definitief eind aan het voortbestaan van de vaart als vaarweg.
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Afb. 23. Kopie van het kadastrale minuutplan, omstreeks 1820. Schaal 1:7500.
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Afb. 24. Luchtfoto. Schaal 1:6250. Opname 1977.
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Kerkgebouw
+

De Hervormde kerk ligt op een ruim omheind kerkhof in het centrum van het dorp.
+
Kerk en toren zijn eigendom van de kerkelijke gemeente (afb. 25-28).
Hervormde kerk
+

R.V.A. I. 188; Benef. 193; R.V.G.O. 172; Tegenw. Staat I, 242; Wumkes II, 156, 233,
+
554; Teunisssen 171, 175; Botke 285.
Litteratuur
+

In 1543 bestaan er naast pastorie- en patroonsgoederen in Akkerwoude ook
inkomsten voor de ‘costerij’ en is er een vicaris; voordien lezen we daarvan niet. +Geschiedenis
De parochie Akkerwoude behoorde wel, ook in 1511, tot de parochies met aanzienlijk
bezit. De Tegenwoordige Staat maakt melding van twee torens aan de kerk, een
stompe en een spitse. Teunissen neemt aan, dat het een soortgelijke situatie was als
thans nog te Hallum, waar de noordelijke aanbouw van een torentje voorzien was.
Daar had dit zijn oorzaak in het feit dat de aanbouw na de Reformatie als kapel voor
de R.K.-bewoners van de state werd gebruikt (deel 1, Ferwerderadeel, 154, 158, 159).
Of dat hier ook het geval geweest is, wordt niet vermeld. De kadastrale minuutkaart
vertoont wel een aanbouw aan de noordzijde van de kerk. De Saekema's waren
weliswaar in de 16e eeuw R.K. gebleven, maar kwamen na confisquering van hun
goederen niet terug en hun zoon werd overtuigd protestant (zie Saakma State).
Teunissen suggereert dat Remmersma-state dicht bij de kerk gelegen zou hebben en
later Heechhiem geheten zou zijn. Het in de 19e eeuw door Sikkema's bewoonde
Heechhiem lag volgens de O.A.T. een honderd meter oostelijk van de kerk aan de
Achterweg. In 1511 is deze naam niet bekend. De belangrijkste grondbezitter, die
direct na de pastoor genoemd wordt, is dan Lyobba Tengha en zijn zuster. Wij weten
niet waar deze gewoond hebben.
Teunissen, die de kerkvoogdijrekeningen gelezen moet hebben, die niet meer te
achterhalen zijn, meldt dat de tegenwoordige kerk in 1850 gebouwd is door K.F.
Ozinga. De kerkvoogdij verkocht afbraak ‘balstenen, kiezel en oude steen’. Bij
Wumkes vinden we in 1849 de verkoop van de oude toren ‘opgetrokken uit oude
friezen, tufsteen en andere steensoorten’. De nieuwe toren was aanvankelijk beëindigd
door een kleine naaldspits als die te Birdaard. Op prentbriefkaarten uit het begin van
deze eeuw ziet men deze nog; ook Ad. Mulder geeft in zijn schetsboek uit 1883 een
indruk van de toren. Bij Wumkes wordt vermeld dat de toren in 1892 reeds
gerepareerd moest worden. De open koepel, die de toren thans bekroont, moet echter
eerst in de jaren twintig zijn aangebracht.
+
De architectuur van het eenvoudige en ruime kerkgebouw is verzorgd; het
muurwerk is geleed door van de grond af opgaande nissen waarin de vijf vensters +Beschrijving
aan elke lange zijde en telkens twee in de koorsluiting zijn opgenomen. Langs de
halfronde vensterkoppen loopt nog een rollaag met uitgemetselde profiellijst. De
vensters hebben een zwaar kalf, welk motief voortzetting vindt in de dammen tussen
de vensters als een kopse lijst. Van de achtzijdige dakruiter meldt Botke in 1932 dat
hij ongeveer tien jaar geleden gebouwd is.
In de westgevel staat een stichtingssteen met opschrift: ‘den 25 Juni 1850 is de
eerste steen gelegt door Lambert Willem van Kleffens oud elf jaren en zoon van den
predikant der gemeente P. van Kleffens’.
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+

Preekstoel uit de bouwtijd met pelikaan onder de lezenaar (afb. 26).
+
Preekstoel
In de kerk twee kleine koperen kronen met opschriften: ‘Anno 1754 Wed.
+
G.V.D.’ en ‘Eelke Symons huisman te Akkerwoude heeft deze kroon vereert aan
Kronen
de Kerk te Akkerwoude in 't jaar 1808’.
+
In het torentje hing een klok, diam. 94 cm, die tijdens de Duitse bezetting, hoewel
+
beschermd, abusievelijk is afgevoerd. Het opschrift luidde: ‘Jelte Pier en Johan
Klok
Riemers Gravius fan Hoeitema Ms Klockgieters tot Sneeck 1655/ Ick roep U altesaem
om te gaan int huis des Heeren/ en horet daer Gods woordt/ twelck men aldaar sal
leeren’ (afb. 28).
+
Een zilveren beker op standring met touwband, hg. 14,8 cm, diam. 10,6 cm.
+
Opschrift: ‘Dese Drinckbeecker is mijn bloet des N. Testaments dat voor veele
Zilver
vergoten wort/tot/ vergevinge der Sonden Matth. 26.28. Ds. Hermanus Scheversteyn
Pastor in Ackerwolde cum annexis Folcke Binnerts Bijsitter van Ackerwolde.
Johannes Gerlofs Ouderlingh ende Oeds Ryckles Diaken tot Ackerwolde Wyger
Wopkes Bijsitter ende Ouderlingh en Pytter Annes Diaken binnen Mormwolde/ Dese
Beecker koomt als eygen toe de
+
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Diaconie van Ackerwolde ende van Mormwolde P. Zacherias Sculpsit 1659’. Merken
Dokkum, jaarletter F van 1657, meesterteken Paulus Sakes, Voet 114 met onjuiste
jaarletter (afb. 27).
Zilveren beker, kopie van bovengenoemde. Opschrift: ‘Zoo dikwijls als Gij hieruit
drinkt doet dat tot mijne gedachtenis 1 Cor II vs 25b. Deze Avondmaalsbeker is
bekostigd door de diaconien van Akkerwoude en Murmerwoude Christiaan
Cammenga V.D.M. van Akk. c.a. (sic) Anne v.d. Meer en Minne W. Minnema
ouderling Thijs J. Braaksma en Date H. Westerlaan diak. van Akkerw. Rommert A.
Dijk ouderl. Eelke A. van Kleffens en Klaas S. Hoekstra diak. van Murmerw. 5 dec.
1852’. 19de-eeuwse merken.
+
Het thans aanwezige vrij jonge orgel zou uit Assendelft afkomstig zijn.
+
+
Orgel
Voor de afbraak van de kerk in 1850 liet het Friesch Genootschap over de
+
grafzerken aantekeningen maken, die thans op het Rijksarchief berusten. Een zerk
Zerkopschriften
met evangelistensymbolen in de hoeken zou het opschrift ‘Keller to Claercamp’
gehad hebben. Deze komt ook voor als landbezitter in 1511.

States
+

Tussen de singel en de Fenneweg aan de westelijke grens van het dorpsgebied lag
+
Saakmagoed.
Saakma State
+

R.V.A. I, 189, 196; Verslagen 's Rijks Oude Archieven, 34, 1910, 399; Teunissen,
+
180; Sipma I, 358, IV, 36.
Litteratuur
+

Sybren Sackama was in 1470 arbiter in geschillen en woonde mogelijk in
Akkerwoude, daar de pastoor van die parochie voor hem zegelde (Sipma IV, 39); +Geschiedenis
in 1488 komt hij voor als eigenaar van land ten westen van Rinsumageest, ‘Sackama
alwa’ geheten, dat hij dan aan het klooster Klaarkamp verkoopt (Sipma I, 358). In
1511 komt een Sacke buten Wijel onder Rinsumageest voor als pachter van Klaarkamp
en Halbet Sackama als eigenaar van drie pondemaat zaadland onder Akkerwoude
(R.V.A. I., 196). Volgens dr. J. Hofstede de Groot in een briefwisseling met de
toenmalige Rijksarchivaris in Friesland dr. J.L. Berns (Versl. 1911) zou Groot en
Klein Saeckma in 1544 verkocht zijn door Nitte Gerbrantz aan Wopke Idtsz. en
Johannes Wopkes, waarbij de nakomelingen van de laatste de naam Saakma hadden
aangenomen. Via de Wijckels waren dit voorouders van de briefschrijver. In de
Rentmeestersrekeningen noch in de Decretale verkopingen hebben wij dit gegeven
echter kunnen terugvinden. In tegenstelling tot wat Teunissen vermeldt, komt in
1511 wel een Oeds Wopka voor als landheer (R.V.A. I, 189) evenals Nitta, die echter
pacht van Sappa Feijkama; ook Oeds pacht bovendien grond. Johannes Wopkes werd
in 1527 bijzitter in de grietenij en in 1536 grietman (Nieuwe naamlijst) als opvolger
van Sijds Tjaerda. Hij was gehuwd met Elisabeth Sappema en zou op Saakma State
gewoond hebben. Hij en zijn zoon Syuerdt Saekema waren R.K. en Spaansgezind.
De laatste was waarnemend grietman van Kollumerland en moest in 1580 het land
verlaten (Conscriptio Exulum) evenals zijn zuster Auck en haar man Lucas Jarges.
Hun goederen werden geconfisqueerd (Berns YY 16, 29). Syverdts zoon Johannes
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werd hervormd, studeerde te Bazel en bracht het tot procureur-generaal van Friesland
en curator van de Hoogeschool van Franeker. Waarschijnlijk heeft hij niet te
Akkerwoude gewoond.
In 1626 woonde hij te Leeuwarden (M.H.H. Engels in: Vrije Fries, 63, 1983,
34-45). Het stemkohier van 1640 noemt de erfgenamen van Auck en dr. Johannes
Saeckma als eigenaren maar Sake Gabes als bewoner van Groot en Kleijn Saeckma.
De oudste zoon van Johannes, dr. Sjoerd Saeckma, werd in 1630 grietman van
Dantumadeel en zou volgens Teunissen op Saakma State gewoond hebben.
In 1642 zou de state eigendom geworden zijn van zijn broer Dirk en na diens dood
van zijn zuster, die gehuwd was met Hendrik van Wijckel. Van de Van Wijckels is
Saakma door huwelijk overgegaan op Andreas Muller en volgens Teunissen op de
Van Knijffs, die in 1832 ‘een zate, landen met huizinge, schuur en kleinhuis,
hornleger, hovinge, boomen en plantagie Sakema State genaamd, groot buiten het
hornleger 43 bunder 66 vk roeden’ verkochten aan Tabe Tsjaerds Annema c.s.
+
Schotanus geeft in 1664 Saakma als hofstede weer en plaatst in de uitgave van
1711 de naam aan de noordzijde van de weg naar Rinsumageest. Eekhoff tekent +Situatie
het sterretje,
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dat voormalige states aangeeft ten zuiden van die weg. Het oude goed vormde
blijkbaar een langgerekt terrein, dat op de kadastrale minuutkaart zowel ten noorden
als ten zuiden van de weg ligt. Aan de noordzijde vindt men binnen dat terrein een
rechthoekig veld grenzend aan een omgracht terrein; mogelijk was dit de oude
stinsplaats en hornleger, terwijl de boerderij ten zuiden van de weg werd gebouwd.
Ten zuiden van het langgerekte terrein staat op de Schotanuskaart een vogelkooi
aangegeven, die op de kadastrale minuut terug te vinden is in een onregelmatig
terrein. Later zal de kooi verplaatst zijn naar een terrein verder zuidelijk en verder
verwijderd van de bebouwing.
+

Waar de overige in de stukken en door Teunissen vermelde states (later boerderijen)
gestaan hebben is moeilijk uit te maken daar de nummers der floreenkohieren niet +Overige states
overeenkomen met die van het kadaster. Ten zuidwesten van de kerk ziet men op de
kadastrale minuutkaart een omgracht terrein met een opstal. Het lijkt mogelijk dat
dit de nummers 10 en 11 van het stemkohier zijn, in 1640 eigendom van Douwe van
Aylva en in 1686 verkocht aan Andries Teeckes (meded. K. Sikkema te Leeuwarden).
Ten oosten van deze weg dichter bij de kerk lag op de kadastrale minuutkaart een
kop-halsrompboerderij. In het begin van de 19e eeuw woonde daar Jan Andries
Sikkema, van wie gezegd wordt dat hij op of naast Remmersma State woonde (geg.
K. Sikkema te Leeuwarden). Sicco Andries Sikkema, die maire van Dantumadeel is
geweest in 1812-1813, woonde op het Heechhiem; volgens de O.A.T. zou dit op de
zuidoostelijke hoek gestaan hebben van de Kleine Laan en de Achterweg.
De oudst bekende vermelding van Remmersmaburum is in 1410 (Sipma I, 18). In
de 15e eeuw komt de naam overigens alleen voor als eigennaam waarnaar land
genoemd wordt (ib. 1, 359) of als deelnemers in contracten zonder dat een huis
genoemd wordt.

Overige bebouwing
+

Boerderij van het kop-hals-romptype met twee forse schoorstenen, waarop borden
+
aan het vooreind. In de voorgevel staan twee hoge zesruitsvensters met licht
Achterweg 19 (hoek Kleine
Laan)
gebogen strekken; omgaande bakgoot; in de top twee kleine vensters; langs de
zijden rollagen met houten deklijsten. Het nokanker vormt het jaartal 1875. Het
voorste dakschild van de schuur is met friese pannen belegd evenals het vooreind.
Voor in het schuurgedeelte is aan de oostzijde een melkkeldervenster; overigens is
de schuur jonger. In de voorste kamer zijn de wanden met tegels bekleed en er was
een tableau in de schouw (afb. 29-30).
+
Kleine boerderij van het kop-romptype, geheel met riet bedekt. De voorgevel
+
draagt jaartalankers 1658. Het muurwerk moet echter jonger zijn en op de
Achterweg 24 (hoek
Indijkslaan)
kadastrale minuut staat dan ook een ander gebouw getekend, waarvan de
jaartalankers afkomstig kunnen zijn. Men is geneigd te denken aan een verwisseling
van de jaarcijfers tot 1856, doch in de 19e eeuw werden in deze streek steeds
nokankers als jaartalankers gebruikt. In vooren zijgevel staan 19e-eeuwse
zesruitsvensters. Ter zijde nog de vuurhut (afb. 34).
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+

Boerderij met vrij voor de schuur staande dwarsgebouwd woongedeelte onder
+
schilddak met hoekschoorstenen. Het voorhuis heeft de ingang in het midden,
Achterweg 26
waarboven een houten dakkapel; boven de vensters hanekamstrekken. Schuur en
bijschuur zijn op de kadasterminuut aangegeven. Het voorhuis zal omstreeks 1860
herbouwd zijn (afb. 33).+ Boerderij van het kop-romptype, waarvan het vooreind
tussen twee topgevels is gevat, elk eindigend in een schoorsteen. In de voorgevel +Hereweg 30
vrij smalle zesruitsvensters, in de top thans vergrote vensters. Het nokanker geeft
het jaartal 1792 weer. Schuur geheel rietgedekt. In 1965 stond er ter zijde nog een
vuurhut (afb. 32).
+
Zg. woudhuisje, zeer kleine woning onder rieten dak. In de halfsteens gemetselde
voorgevel staan de vensters zonder enige opvang voor het metselwerk (afb. 36). +Kleine Laan 20
Enkele grotere uitvoeringen van dit soort woningen staan nog aan de Voorweg en
aan Achterweg 13.
+
Woning onder zadeldak tussen topgevels, waarvan die aan de weg de ankers
+
1768 droeg (afb. 31). Midden voor de westelijke gevel dakkapel; de ingang zal
Voorweg 152
oorspronkelijk aan die zijde in het midden gestaan hebben. In het laatste decennium
zijn de topgevels door hardhouten bebording gemoderniseerd en is het muurwerk
met een ruwe pleisterlaag bedekt. Het tegeltableau in het inwendige is van elders
afkomstig.
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Voormalige korenmolen
+

De lijst van niet rendabele en af te breken molens, die in opdracht van de Staten
+
van Friesland in 1639 is gemaakt, noemt een windmolen te Akkerwoude. Een
Industriemolen
roggemolen komt niettemin voor op de kaarten van Schotanus van 1664 en 1718
(Van der Molen, Gemaal). Waarschijnlijk werden verscheidene molens van de lijst
niet afgebroken. In 1762 zou volgens een aankondiging in de Leeuwarder Courant
van 6 mei 1762 op de 15e mei daaraanvolgend worden verkocht: ‘Zekere Heerlijke
Rogmolen en bakkerij c.a. staande en gelegen onder den Dorpe Ackerwolde, welke
Rogmolen vermits die van Rinsumageest onlangs is om verre gewaaid, thans de
enigste is in gedagte Grietenij’ (aantekening Van der Molen). Waarschijnlijk is deze
molen tussen 1762 en 1777 gesloopt, daar in het laatste jaar op 30 oktober financiële
palmslag plaatsvond van ‘Een van de Grond nieuw getimmerde Rogmolen van 70
voeten Vlugt tot Ackerwoude’ (Leeuw. Crt. 18 okt. 1777). Opnieuw werd de molen
met bakkerij verkocht op 9 april 1778 te Dokkum en op 28 december 1803. In 1850
werd aan A.T. Annema vergunning verleend de korenmolen met een pelwerk uit te
rusten en niet zoals aangenomen werd te herbouwen, waarna de molen in 1870 in
andere handen overging. Tenslotte verbrandde de molen in de nacht van 7 op 8 juni
1911; hij droeg toen de naam ‘de Welkomst’ en had een houten onderachtkant, wat
het aannemelijk maakt dat dit nog de molen van 1777 betrof (afb. 35).
+

Molens in oude ansichten 1 en aanvullingen en verbeteringen bij deel 2.
+

Litteratuur
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Afb. 25. De Hervormde kerk uit 1850. Opname 1983.

Afb. 26. De preekstoel in de kerk. Opname 1976.

Afb. 27. De avondmaalsbeker van Akkerwoude uit 1657. Opname 1976.

Afb. 28. De verdwenen klok van Akkerwoude uit 1655. Opname 1942.
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Afb. 29a. Interieur van Achterweg 19. Opname 1983.

Afb. 29b. Tegeltableau van Achterweg 19 uit 1875. Opname 1983.

Afb. 30. Boerderij Achterweg 19 uit 1875. Opname 1965.

Afb. 31. Woning Voorweg 152, blijkens ankers in 1768 gebouwd. Opname 1965.
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Afb. 32. Boerderij Herenweg 30 uit 1792. Opname 1965.
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Afb. 33. Boerderij Achterweg 26. Opname 1965.

Afb. 34. Kleine boerderij Achterweg 24. Opname 1965.

Afb. 35. De voormalige korenmolen ‘de Welkomst’ uit 1777, voor de brand van 1911. Naar
prentbriefkaart collectie Oudheidkamer Dantumadeel.

Afb. 36. Zogenaamd woudhuisje aan de Kleine Laan 20. Opname 1983.

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

35

Damwoude, Dantumawoude
Sinds 1971 is Dantumawoude met Akkerwoude en Murmerwoude in het grotere
geheel Damwoude opgenomen.
Het bestanddeel ‘-um’ in de plaatsnaam geeft aan dat hier sprake is van een
‘heem’-toponiem, waarvan verondersteld wordt dat het tussen de vijfde en tiende
eeuw is ontstaan (Blok, Franken, 128). Dergelijke toponiemen zijn in
Noordoost-Friesland vooral van de kleistreek bekend. De naam en de bewoning zijn
waarschijnlijk afkomstig van het noordelijker gelegen kleigebied, maar aldaar niet
meer in de geografische naamgeving bekend.
De plattegrond van het dorp heeft, evenals die van de naburige dorpen, het karakter
van een middeleeuwse veenontginning, waarbij de bebouwing aan de oost-west
lopende ontginningsas is gelegen. Dit veen komt tegenwoordig aan de oppervlakte
niet meer voor. De kerk blijkt in de 12e eeuw echter op veengrond te zijn gebouwd,
dat door de afsluiting van de buitenlucht onder het gebouw bewaard is gebleven
(Berichten R.O.B., 1962/63 288). Elders is, na ontwatering, het veen geoxideerd of
door turfwinning verdwenen, gelijk dit ook uit andere landsdelen bekend is. Van de
in het dorpsgebied gelegen states had de Oenamastate een afwijkende noordelijke
ligging. Blijkens de Eekhoffkaart waren aldaar enkele gebouwen en een tweetal
wieren aanwezig. Deze elementen mogen worden opgevat als bewoningsrestanten
uit een oudere ontginningsfase. De Eekhoffkaart geeft aan dat deze bebouwing aan
het voetpad ligt dat het verlengde vormt van de Achterweg te Akkerwoude en
vervolgens naar Wouterswoude loopt. De bebouwing aan de Voorweg, die op de
Schotanuskaart van 1718 nog gering van omvang is, blijkt aan de hand van later
kaartmateriaal na de tweede helft van de vorige eeuw in omvang toe te nemen. Hier
en daar zijn echter nog steeds erven grenzend aan de weg onbebouwd gebleven,
waarmee het oorspronkelijk agrarische karakter van het dorp nog enigszins aanwezig
is. Direct westelijk van de kerk eindigen de voormalige trekvaart en -weg, waarvan
het dorp in 1649 octrooi tot aanleg verkreeg (Charterb. V, 728).
Ten zuiden van de Voorweg is enige verspreide bebouwing gelegen die op de
Schotanuskaart al staat aangegeven. Deze bebouwing kan worden opgevat als het
voortschrijden van enkele individuele ontginningen in zuidelijke richting van het
dorpsgebied.
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Afb. 37. Kopie van het kadastrale minuutplan, omstreeks 1820. Schaal 1:7500.
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Afb. 38. Luchtfoto. Schaal 1:6250. Opname 1977.
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Kerkelijke gebouwen
+

De Hervormde kerk en toren staan op een verhoogd kerkhof, langs de Voorweg,
hier thans Doniaweg geheten. De kerk is eigendom van de Hervormde gemeente, +Hervormde kerk
die in 1804 ook eigenaar was van de toren; de laatste is later overgegaan in handen
van de burgerlijke gemeente (afb. 39-59).
+

R.V.A. 1, 185; Benef. 191; R.V.G.O. 170; Charterb. 1, 458; Van der Aa III, 193; H.
+
Halbertsma in Berichten R.O.B. 1962-1963, 288; S. ten Hoeve in Publicatieband
Litteratuur
van de Friese Kerkhistorische vereniging Folk en Tsjerke 1955 e.v. 59; W.
Duinkerken, Dantumawoude, Veenwouden 1980, passim.
+
Kerkvoogdijrekeningen 1772-1876 in R.A. Leeuwarden (verwerkt door Ten
Hoeve a.b.); zg. Schoolmeestersboekje P.B. Leeuwarden; historisch-bouwtechnisch +Bronnen
rapport W.J. Berghuis in archief R.D.M.Z. Zeist.
+

Blijkens het testament van Duco Onnema uit 1423 was de kerk gewijd aan S.
Benedictus; Onnema legateerde in eerste instantie aan zijn ‘patroon’ S. Benedictus +Geschiedenis
‘ad edificationem ecclesie in Dontinwald’ een goed ‘Clamsma Heerwarra’.
Blijkens een stichtingssteen en de ankers boven aan de toren zijn er in 1686
werkzaamheden aan de toren uitgevoerd. Volgens Van der Aa had de kerk toen
(1841) een toren met ‘ouderwetse huisgevel met hangtorentjes en pilaartjes’. De
Schoolmeester maakt melding van een reparatie in 1858. Hij geeft voorts posten
weer uit oudere kerkvoogdijrekeningen dan thans nog aanwezig zijn: 1648
leidekkerscontract voor 10 jaar onderhoud leien dak; in 1655 betaalt men Jacob
Pytters wegens geleverd koper ‘tot het vergieten der oude klok’ en 48 gulden tot
kloksprijs. De kerkebeker werd in 1654 uit de lommerd teruggehaald. Voordien had
men dus te veel uitgegeven en de beker als onderpand moeten inleveren. In 1680
zou een uurwerk aangeschaft zijn uit gemeenschappelijke giften en werd 124 gulden
betaald aan uurwerkmaker Tjebbe Johannes en nog 113 gulden voor het uurwerk.
Uit latere rekeningen blijkt dat het koor in 1775 is afgebroken en vervangen door
een nieuwe sluiting. De Leeuwarder steenhouwer D. Emderveld (daar geschreven
als Eindewerld) leverde kapitelen voor de pilasters. Men verkocht voor f 224,‘duyfsteen, balsteen en grof keisel’.
Uit een aantekening op een der grafplaten die eens gelicht zijn, blijkt dat de
timmerman in 1893 de mans- en vrouwebanken vertimmerd heeft.
Een bodemonderzoek tijdens de restauratie van 1963-1966 bracht onder meer de
wijze van funderen aan het licht: een laag veen is afgegraven en vervangen door zand
waarin gefundeerd werd (Berichten R.O.B.).
De toren is in 1948 tot 1950, de kerk van 1963 tot 1966 gerestaureerd, beide onder
leiding van architect A. Baart jr. te Leeuwarden. De muren van de kerk waren voor
de restauratie geheel bepleisterd, die van de toren grotendeels over de benedenste
geleding. De westgevel van de toren, die met kleine steen bemetseld was, is vanaf
een hoogte van 8 m vernieuwd, evenals de beide topgevels. De westelijke werd
gekopieerd naar de oostelijke, die werd aangevuld naar voorbeeld van die van
Hantumhuizen. Ter versterking van schip en toren zijn diverse betonnen verankeringen
aangebracht. Aan de noordzijde werden steunberen herbouwd, waarvan de funderingen
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werden aangetroffen. Over het wijzigen van de plaats van de vensters zie onder
‘beschrijving’.
+
De eenbeukige kerk is aan de oostzijde driezijdig gesloten en sluit aan de westzijde
+
tegen de oostelijke torenmuur aan.
Beschrijving
+
Blijkens waarnemingen tijdens de restauratie gedaan, bestaat het muurwerk van
+
+
Toren
de toren voor wat betreft de oostelijke helft uit zogeheten gietwerk tussen
+
bekistingsmuren. Deze bestaan tot waar het kerkdak op de toren aansluit uit grote
Materiaal
baksteen, waarin veel strekken waren verwerkt aan de buitenzijde en boven het
kerkdak uit tufsteen aan de buitenzijde en binnen uit grote baksteen. Het formaat is
32-32, 5 × 9 cm, 10 lagen 100 cm. Het benedenste gedeelte van de oostelijke helft
was dun gepleisterd, evenals de nis in de oostelijke topgevel.
De westelijke helft is door en door uit afbraak grote steen gebouwd en was tot de
restauratie van ongeveer 5 m boven het maaiveld af bemetseld met kleine steen. Deze
is bij de restauratie vervangen door grote steen en tufsteen naar voorbeeld van de
oostelijke helft.
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+

In het muurwerk van de benedenste helft van de noord- en zuidmuur tekent zich de
+
moet af van een aansluitende noord- en zuidwaarts lopende muur. Tijdens de
Beschrijving
restauratie zijn de funderingen van deze muren aan het licht geweest. Aan de zuidzijde
sloot deze aan op een fundering in het vervolg van de kerkmuur, zodat men kan
aannemen dat de toren aanvankelijk voor de helft in het kerkschip was ingebouwd.
Daarmede in overeenstemming is het pleisterwerk, dat op de oostelijke helft van de
noordermuur aanwezig was. De fundering was aangelegd op keitjes; op de torenhoek
en op de noordwestelijke hoek van de verlengde kerkmuur lag een grote kei. Onder
het westelijke kleine venster lagen keien tot in de bovenste funderingslaag, zodat
een ingang aanwezig geweest kan zijn. De toren gaat onversneden en behoudens een
groot halfrond gesloten galmgat aan iedere zijde, geheel gesloten op. Alleen beneden
in de westgevel is een smal rondbogig gesloten venster (XVII). De bovenste helft
vertoonde in de bewaard gebleven oostelijke helft een groot spaarveld aan noorden zuidzijde, waarvan de oostelijke liseen nog aanwezig was. De bovenste afsluiting
was bij latere vernieuwingen van de bekapping van de toren verdwenen. Een dergelijk
veld is bij de restauratie ook aan de westzijde aangebracht. Weggelaten werd een
ondiepe nis in de noordmuur ten westen van het galmgat, daar de zin ervan niet
duidelijk was (afb. 41); de galmgaten zijn alle met baksteen omlijst. De oostelijke
topgevel, uit grote baksteen opgemetseld, bevatte een groot spaarveld, door twee
gekoppelde boogjes gesloten en omlijst door een rondstaaf in een sprong; het veld
was gepleisterd en dichtgezet in rode drielingen. Bij de restauratie is er een middenstijl
tussen gemetseld en dit motief is herhaald aan de westzijde, waar de top bij die
gelegenheid tevens uit grote steen werd gemetseld. Boven de noordelijke torengevel
staat in ankers het jaartal 1686, overeenkomend met het chronogram in de
stichtingssteen boven het westelijke venster: ‘TheoDorUs. V. sCheLtInga/Den eerste
geboren/geeft aan ons toren/een eeVVVig steen/Voor VaDers been’ (Van Scheltinga
sr. is in 1686 gestorven aan een ziek been).
+
Op de begane grond zijn toren- en kerkruimte verbonden door een brede
+
rondbogige doorgang, omlijst door een profiel uit twee sprongen bestaande. De
Inwendig
boog gaat op van een impostlijst. Aan de kerkzijde is de doorgang gedeeltelijk
dichtgezet ten behoeve van een kleinere deur. Ter hoogte van de schipkap is een
doorgang in de oostelijke wand.
+
Het muurwerk van het schip bestaat aan de zuidzijde uit tufsteen, deels
+
oorspronkelijk, deels bij de restauratie aangevuld ter plaatse van later ingehakte
Schip Materiaal
vensters (afb. 44-45).
De muren waren gevuld met gietwerk, waartussen vrij grote stukken zwerfkeien,
die bij de restauratie aan de binnenzijde in het zicht kwamen. Wij nemen aan dat de
binnenhuid van het kistwerk voordien reeds was afgekloofd. Vergelijking met de
dikte van de noordmuur (90 cm) wijst hierop. De binnenzijde van de muur wordt
thans gevormd door een betonnen bekisting, tot vensterdorpelhoogte, waaraan tevens
de noordwand is verankerd. Tussen de normaal verwerkte lagen tufsteen lopen aan
de buitenzijde vier banden van rechtop geplaatste stenen van twee lagen hoogte. De
afmetingen van de tufsteen belopen tot 48-50 cm lengte en 8-10 cm dikte. De meest
oostelijke travee is van grote afbraak baksteen gemetseld. Voor de restauratie was
hier blijkbaar ook reeds afbraakbaksteen toegepast.
De noordgevel bestaat uitwendig uit afbraak grote baksteen, inwendig uit tufsteen.

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

Langs beide gevels was tot de restauratie uitwendig onder de vensters een
bemetseling van kleine steen aangebracht.
De westelijke beëindiging van het schip bestaat aan de zuidzijde uit afbraak grote
baksteen, aan de noordzijde uit dezelfde kleine steen, waaruit de oostelijke sluiting
is opgebouwd.
+
Voordat de restauratie begon was de kerk aan beide langszijden verlicht door
+
drie korfbogig gesloten vensters op regelmatige afstand van elkaar geplaatst en
Beschrijving
van hetzelfde formaat als de vensters in de koorsluiting (afb. 44). Toen bij de
ontpleistering van de zuidgevel bleek, dat zij daar in het tufstenen muurwerk waren
ingehakt, werden zij geheel verwijderd en werd het tufstenen muurwerk aan die zijde
aangevuld. Dit vertoont twee grote spaarvelden tussen lisenen en afgesloten door
een keperfries. In de originele gedeelten rusten de kepers op een kleine steen, die als
restant van een console gezien moet worden. In het vernieuwde gedeelte is deze laag
op willekeurige wijze aangevuld. Van romaanse vensters zijn geen sporen gevonden;
zij zullen tot de laatst aanwezige 18e-eeuwse vensters vergroot zijn. Na de
ontpleistering waren in de dagkanten daarvan hier en daar sporen van vroegere
vensters te zien (afb. 39b). Ten oosten van het
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Afb. 39a. Hervormde kerk en toren. Plattegrond en doorsneden. Getekend 1982 naar opmetingen 1944
en 1966.
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Afb. 39b. De zuidgevel van de kerk na de ontpleistering. Getekend 1967.

tweede spaarveld zijn nog twee kepers over van een derde spaarveld, dat tot de
oostelijke beëindiging van de tufstenen muur gereikt moet hebben. Deze is tijdens
de restauratie zichtbaar geweest, daar waar later de nieuwe koorsluiting tegenaan
gewerkt is. De liseen is daarom in kleine baksteen uitgevoerd, maar vervangt de
laatste tufstenen liseen. In het bakstenen gedeelte, dat het derde spaarveld vervangt
is de westelijke dagkant van een venster aangetroffen, dat tot een gedicht
spitsboogvenster is aangevuld. Westelijk daarvan was een laaggeplaatst venster door
de liseen gehakt en met baksteen omlijst. In de westelijke travee is een flauw
spitsbogige toegang, met een kwarthol profiel omlijst, in gedichte vorm hersteld. De
muren waren aan de bovenzijde afgewerkt met een holprofiel waarin twee bakstenen
afgewisseld werden door een tufsteen.
De noordzijde vertoonde na ontpleistering de moeten van steunberen. Deze zijn
bij de restauratie weer opgemetseld, met een versnijding en een schuine afdekking.
Men kwam nu echter in conflict met de vensters, die aangebracht waren na
verwijdering van de steunberen en heeft deze met behoud van hun 18e-eeuwse vorm
verschoven tot een
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regelmatige plaatsing in de eerste, derde en vijfde gotische travee. Ter hoogte van
de afzaat van de vensters is de muur versneden. De meest westelijke travee was aan
deze zijde, uitwendig althans, 18e-eeuws en bevat een bijbehorende lage ingang. De
koorsluiting is door lisenen geleed, die blijkens de kerkvoogdijrekeningen
natuurstenen kapitelen hebben gedragen.
+
Het inwendige is overdekt door een houten tongewelf op een verbrede voorlijst.
De muren zijn verbonden door trekbalken met gepeerkraalde lange sleutelstukken, +Inwendig
waaronder bij de restauratie opnieuw muurstijlen zijn aangebracht, corresponderend
met de steunberen en naar aanleiding van een aangetroffen korbeel in de
noordwestelijke hoek (afb. 46). De eiken kap loopt over het gehele schip en
koortravee; tegen de laatste makelaar heeft een voorgaande veelhoekige
koorbekapping aangesloten. Blijkens foto's is tijdens de restauratie in het tufsteenwerk
van de noordmuur een ingang gevonden, waarschijnlijk in de thans vijfde travee van
het westen (afb. 49). Deze plaats is vergelijkbaar met die van een ingang in de kerk
van Hogebeintum (deel 1, Ferwerderadeel, blz. 222).
+
Van de vroeg 12e-eeuwse tufstenen kerk is niet bekend hoe de westelijke noch
+
hoe de oostelijke beëindiging gevormd is geweest. De bakstenen verlenging
Bouwgeschiedenis
westwaarts, die de toren omvatte en met het torenmuurwerk een geheel uitmaakte,
had ongeveer de afmeting van een westpartij met ingebouwde toren. Hiervan zijn
echter geen sporen gevonden. Uit de verslagen blijkt ook niet dat ernaar gezocht is.
Het feit dat de tegenwoordige 13e-eeuwse halfingebouwde toren juist bij de aanzet
van de westmuren van het schip gebarsten was, kan duiden op een vastere fundering
van de oostelijke helft, i.c. op een oudere torenfundering. Een tufstenen zogenaamd
gereduceerd westwerk zou dan in de 13e eeuw vervangen zijn door een
halfingebouwde toren met aansluitende westelijke schipmuren. Uit het feit dat onder
het westelijke venster geen versnijding in de fundering bestond doch deze tot boven
aan toe uit keien bestond, kan men opmaken dat de 13e-eeuwse toren een westingang
gehad zal hebben, die in 1686 door het venster is vervangen, toen de westelijke helft
van de toren herbouwd werd, beneden uit afkomende grote steen, hogerop uit kleine
steen.
De koorsluiting, die waarschijnlijk halfrond geweest is (sporen ervan konden
wegens grafkelders niet waargenomen worden) is blijkens de makelaar in de kap of
wel verhoogd en meerzijdig gesloten of wel vervangen door een meerzijdig gesloten
nieuw koor. Het bakstenen muurwerk aan de zuidzijde, dat tijdens de restauratie is
vernieuwd, zou op het laatste wijzen. In 1775 verkocht men vrij veel tufsteen, die
mogelijk als zogenaamde binnenwerkers was verwerkt. Mogelijk is de gotische
bakstenen vernieuwing van het koor op 1423 te dateren en bekostigd uit het legaat
van Duco Onnema. De kap die over de gehele kerk werd aangebracht heeft met zijn
muurstijlen meer een 16e-eeuws karakter; ook toen moeten de steunberen zijn
aangebracht. Deze zullen in 1775 verwijderd zijn, toen men de gehele ruimte opnieuw
indeelde en aan beide gevels regelmatig verdeeld nieuwe vensters aanbracht.
Daar de moeten van de steunberen niet waren weggewerkt, moet men aannemen
dat er toen tevens gepleisterd is, wat ook de verbetering aan de noordwestelijke hoek
aan het oog onttrekken moest.
+
De kerk bezit:
+

Inventaris
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Een tegen de oostelijke sluitwand opgestelde rijk versierde preekstoel met
bijbehorende trap, achterschot en klankbord (afb. 48a). Stijlen en panelen van de +Preekstoel
kuip zijn versierd met mooi gesneden rococo-ornament, waardoorheen een rank met
bladeren en bloemen loopt. Bijbehorende trap met rococo-ornament aan de balusters.
Ook in de voluten langs het achterschot zijn ranken gesneden; XVIII B.
+
Doophek met gesneden balusters in de bovenzone en opengewerkt hek. Boven
+
de stijlen gesneden vazen. Waarschijnlijk is Yge Rintjes, die in de rekeningen
Doophek
voorkomt voor snijwerk aan het orgel, ook de maker van preekstoel en doophek. De
door het ornament lopende ranken komen ook voor aan de door hem in 1778 gemaakte
preekstoel van Holwerd (vgl. S. ten Hoeve, Preekstoelen 40 en 91).
+
Eenvoudig koperen doopbekken op houten voet met getorste stam.
+
+
Doopbekken
Op de wanden zijn bij de restauratie geschilderde cartouches ontdekt en
+
geconserveerd door de restaurateur J. Otter.
Muurschilderingen
Op de zuidelijke wand twee cartouches onder elkaar (afb. 56). In het bovenste
heeft een tekst gestaan, waarvan alleen de beginwoorden van elke regel nog enigszins
te lezen zijn en die ontleend is aan de eerste brief aan Paulus aan Timoteus, cap. 4
verzen 14-16
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volgens de Deux Aes Bijbel, uitgave 1596. ‘Vergeet die ga(ve niet die in U is die U
ghegeven is door de) Provecije (met oplegginghe der handen des Priesterschaps).
Benersticht di(t weest hier in besich op dat Uwen voortganc). In allen open(baer
werde. Hebt acht op U selven ende). Op de Leere (blijf hier in volstandich: want ghij
sulcx doet). Gij sult (U selven behoeden ende die U hooren)’.
Het onderste cartouche bevat een tekst waarvan te lezen valt: ‘D. Th(omas) Johannis
Jeverensis... De...formeerder Gemeinte J(esu) Christij... Ende Seyne Johannis Sine...
vrouwe... 't samen als... (on)s heere...99’.
Op de noordelijke wand twee enkelvoudige cartouches, waarvan op de westelijke
fragmenten tekst zijn aangegeven als: ‘Jer(emia) (dat) 30 cap. Verz, 14’, waarvan te
lezen valt de tekst uit Jer. 30:15: ‘Wat schreydt Gij Over Uwe (mijne) gebreken ende
over uwe groote (smart) ick hebbe u doch sulcks (gedaen om uwer grooter misdaet
ende om uwer stercker sonden wille). De tekst is in 1982 aangevuld (afb. 53, 54).
Het oostelijke bevat een tekst, waarvan de inhoud in 1982 ontdekt is als afkomstig
uit het apocriefe boek van Jezus Sirach, c. 25 verzen 9-16: ‘Daer zijn negen stucken,
die ick in mijn herte hooch houde ende het thiende wil ick met mijnen monde prijsen’
enz. (eveneens naar zgn. Deux Aes Bijbel). Onder aan dit cartouche is een cirkel met
wapen, gedeeld rechts onduidelijk, links een huismerk, dat ook als uitkomend teken
boven de dekkleden is toegepast (afb. 55).
+
Aan de preekstoel een fraaie koperen lezenaar, gemerkt ‘Lieuwe Geerts fecit
Dockum 1776’. Op de hoeken gekroonde wapenschilden: drie biggen van Bergsma +Lezenaar
en een wapen met een plant of boom met bloemen aan de takken, waarschijnlijk de
rozenstruik uit het wapen van Remelia Schick (zie rouwbord te Jouswier) (afb. 48,
50).
Op de lezenaar een Statenbijbel, Leiden 1757.
+
In 1777 werd aan de orgelmaker A.A. Hinsch f 1500, - betaald voor een nieuw
+
orgel (afb. 47). Yge Rintjes te Leeuwarden werd betaald voor het snijwerk aan
Orgel
en op het orgel, C. Eisma voor de kas. Het orgel is in 1974 gerestaureerd.
Oorspronkelijke dispositie bij Knock, blz. 14. Blijkens de kerkvoogdijrekening werd
het orgel na aanvankelijk door de bouwer te zijn gevisiteerd in 1786 door F.C. Snitger
onderhouden en later door M. Hardorf gerepareerd. In 1789 wordt Van Dam betaald
voor ‘stellen’ van het orgel.
De kas is rijk versierd met snijwerk als bekroning van de torens en vóór de
bevestiging van de pijpen. In de vleugelstukken zijn ranken met bloemen verwerkt,
in de hoekstukken dubbele rozen als aan de balusters van het doophek. Ook aan de
orgelbalustrade die in het midden is uitgebouwd is een bekronend sierstuk gesneden
samengesteld uit rococo-ornament waardoor ranken zijn gevlochten en waarin twee
wapens zijn verwerkt: heraldisch rechts gedeeld: rechts halve friese adelaar, links
drie klavers paalsgewijs boven een voorstelling in een cirkel; heraldisch links geheel
geschubd. Volgens Teunissen zou het om het wapen van Johannes Douwes Halbetsma
een eigenerfde boer uit de Valom, gaan. Deze komt echter in de kerkrekeningen
alleen voor als leverancier van hout.
Ter zijde op de balustrade twee vazen, door jongere hand hersneden en voorzien
van ‘anno 1777’ en waarschijnlijk restanten van een rankenversiering over de
balustrade als te Driesum. De hoekstukken passen bij het middengedeelte.
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Grote zerk met wapenmedaillons in de hoeken. Opschrift: ‘....MVc en LXVIII
+
Zerken
dē XXVI dach aprilis sterf ... Anna Heemstra en husfrou vā Henno Hoeitama’.
In het midden alliantiewapen gedragen door putto's. Voorts een zerk voor ‘Juw van
Haersma en vā Scheltema en (Doutze van Heemstra) 1576’ met acht kwartieren
Haersma-Heemstra. De zerk, die in het koor in het gangpad ligt, is wegens slijtage
niet meer leesbaar. Uit oude foto's en de bij Teunissen verhaspelde tekst is op te
maken, dat er het volgende Latijnse vers aan de voet van de zerk te lezen was: ‘Clarus
eram generis stirpem sortitus avitam/ Qui tegor hoc nigro Julius Haersma solo./ Ante
decem luxit raptum me lustra deditq(ue)/Uxor tristitiae pignora certa suae./Laetus at
expecto Christi reditumq(ue) diemq(ue),/ Corpora dum tumulis suscitet Ille suis.’
Hetgeen vertaald wil zeggen: ‘Beroemd was ik van geslacht door mijn voorvaderlijke
stam, ik, Julius Haersma, die door deze donkere aarde bedekt word. Mijn vrouw
heeft om mij, weggerukt voor (de voltooiing van) tien lustra getreurd en zij heeft dit
vaste pand van haar droefenis geschonken; vol blijdschap verbeid ik echter de dag
van Christus' wederkomst, en wacht ik af totdat Hij voor de zijnen de lichamen uit
de grond opwekt’ (vertaling dr. A.M.M. Dekker, Utrecht). Juw
+
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van Haersma en Doutze van Heemstra woonden op Donia-State.
+
Aan de zuidelijke wand twee rouwkassen, in 1976 gerestaureerd (afb. 51, 52):
een voor P.A. Bergsma opschrift: ‘De 14 October van het jaar 1824 is te Dockum +Rouwkassen
Overleden de Hoogedele Gestrenge Heer en Mr. Petrus Adrianus Bergsma in leven
oud Grietman van Dantumadeel en Gedeputeerde Staat van de Provincie Friesland
in den gezegenden ouderdom van 81 1/2 jaar en te Dantumawoude in den grafkelder
bijgezet op den 19 october van hetzelfde jaar’. Wapen tussen eiken en lauriertak
gedeeld: rechts drie biggen, links opnieuw gedeeld: rechts halve friese adelaar, links
halve franse lelie.
Een rouwkas voor zijn vrouw met opschrift ‘De Welgeboren Vrouwe Doedoneia
Jacoba Doitsma huisvrouw van den HoogEdelen Gestrengen Heer en Mr. Petrus
Adrianus Bergsma Grietman over Dantumadeel Gedeputeerde Staat van Friesland
en Dijkgraaf van de Oostdongeradeelster Zeedijken Geboren den 5 December 1753
te Zwolle en Overleden te Dantumawoude den 21 febr. 1774 bijgezet in den grafkelder
alhier den 28 dier Maand’. Wapen gelijk aan vorige beschrijving. Het prentenkabinet
van het Fries Museum bewaart tekeningen van de rouwborden door A. Martin.
+
In de toren hangt een klok, diam. 116 cm (afb. 57). Opschrift: ‘L. Haverkamp
me fecit Hornae Ao 1786,. Wanneer Den Hoog Edele Gestrenge Heer En Meester +Klok
Petrus Adrianus Bergsma Grietman/deser Deele en de Mederegter Sikke Sioerds
Kerkvoogden waren van Dantumawolde En terwijl de/Wel Eerwaarde Zeer Geleerde
Heer Georgius Albertus Abbring Predikant was van dit dorp Driesum/ en Woliers
Wolde/’.
+
Beker, hg. 16,5 diam. 10,5 cm; boven standring een spiraalband; de standring
versierd met knorren (afb. 58). Opschrift: ‘Cornelius van Heerman en juffr. Frouck +Zilver
van Goslinga Hebben dese Beecker de Gemeynte/ van Dantumawold tot het gebruick
des Heeren H. Avontmael vereert Ao 1643’. Merken Leeuwarden M van 1643 en
meesterteken van Pieter Joh. Langweer. Voet 390. Aan de onderzijde wapens
Heerman-Goslinga. De schenkers woonden op Donia State (zie aldaar).
Beker, hg. 16,5 diam. 11,5 cm. Op de voet vier gegraveerde palmetten in
rocailvormen (afb. 59). Opschrift Vrouw Dodonea Jacoba Doitsma Huisvrouw van
de WelEdelGestrenge Heer en Mr. Petrus Adrianus Bergsma Gecommiteerde Staat
van Friesland int Mindergetal etc. etc. Oud 17 1/2 jaaren Heeft deze/Beker tot 't
gebruik van des Heeren H. Avondmaal aan de kerk van Dantumawolde/Vereerd De
25 Augs 1771 wanneer reeds Moeder van twee kinderen was Sedert 7 augustus 1770’.
Merken Friesland, Leeuwarden, T van 1771 en (onduidelijk) B. Storm, Voet 496.
Onderop gekroonde wapens Doitsma en Bergsma. De schenkers woonden op
Plantenhove (zie aldaar).
+
Ten noordwesten van de kerk stond de school. Het gebouw werd later als
+
timmerfabriek gebruikt. In de muur stond lang een gedenksteen ter herinnering
School
aan de stichting in 1774: ‘Hoe groot het nut der Lees- en Schrijfkunst zij/Voor ieder
lid van 's Waerelds Maatschappij/Moet elk belijen: want hier baat geen
tegenzeggen./Maar wie toch spoort op 't meest des Leerlings ijver aan:/'t Is Willem
Bergsma, zoon van Pieter Adriaan/Die aan dit schoolgebouw den grondsteen zelf
ging leggen. /De landjeugd roept: Dat 's braaf dat is rechtschapen/ Men cier de school
met Bergsma's naam en wapen./op den 30en April 1774/oud 3 jaaren en 9 maanden.’
Boven de steen stond het wapen Bergsma (Teunissen, 120).
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+

Aan de zuidzijde van de Voorweg (hier thans Doniaweg geheten), ongeveer 500 m
+
westelijk van de middeleeuwse, later Hervormde kerk, staat op een ruim terrein
Doopsgezinde kerk
Doniaweg
34
het kerkgebouw der Doopsgezinden (afb. 60-62). Het gebouw is eigendom van
de Doopsgezinde gemeente.
+

Blaupot ten Cate, 306 en passim; F.H. Pasma, Onze vermaning 1767-1917,
Gedachtenisrede Bergum 1917; Duinkerken, Dantumawoude, 100-121.
+
Archief Doopsgezinde gemeente Dantumawoude, waarin rekeningboeken
1857-1937, kladrekeningen 1814-1937, R.A. Leeuwarden;
Schoolmeestersaantekeningen 1857, P.B. Leeuwarden.
+

+

Litteratuur

+

Bronnen

De gemeente zou volgens Blaupot ten Cate tussen 1580 en 1600 gesticht zijn.
+
Volgens Duinkerken zou in 1728 een kerk gebouwd zijn, die in 1767 werd
Geschiedenis
afgebroken ten behoeve van een nieuwe, die thans nog gedeeltelijk bestaat. De ingang
was toen aan de wegzijde.
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Eerst in 1872 vermeldt Pasma wijzigingen aan het gebouw: de preekstoel werd
vernieuwd naar het model van die in de kerk van de Afgescheidenen te Bergum, dat
wil zeggen dat er alleen een enigszins verhoogd podium kwam. De vrouwebanken
kregen leuningen en de banken voor de diakenen werden in een andere richting
opgesteld. In 1884 is er een orgel gekocht, waarna in 1910 het gebouw aan de
oostzijde verlengd werd. De ‘Schoolmeester’ schrijft in 1857 dat het gebouw twee
schoorstenen had, dus waarschijnlijk werd het door een schilddak gedekt.
+
Het rechthoekige zaalgebouw onder zadeldak tussen topgevels vertoont aan de
achtergevel muurwerk in gele steen, dat van het gebouw van 1767 zal zijn, waarop +Beschrijving
de stichtingssteen betrekking heeft met opschrift: ‘Anno 1767 den 29 aprillis is de
Eer/sten steen van dit gebouw geleit door/Wijger Martens met/mede hulp van sijn
ouders/out sijnde 2 jaar en ses dagen/Die op het woord verstandelijk let/sal het goede
vinden ende die/ op den Heere vertrouwt die is welgeluksalig/Proverbia 16 vs 20.
Die sig des armen ontfermt, leent den Heere ende hi sal hem sijn weldaet vergelden
(id), Cap., 19 v. 17’.
De steen staat boven de ingang in de noordgevel, die in bruinrode steen gemetseld
is, evenals de oostgevel. Blijkens een jaartal op de windvaan is er in 1858 iets aan
het dak gewijzigd, mogelijk is het schilddak tot zadeldak verbouwd. In 1910 is de
kerk blijkens een opschrift aan de oostzijde uitgebreid.
+
Uit de bouwtijd van de kerk dateert het opzetstuk van een ruggeschot van een
+
bank aan de noordoostzijde (afb. 62). In rococo-lofwerk zijn gekroonde
Inwendig
boerenalliantiewapens gesneden: halve adelaars met drie klavers, c.q. drie eikels,
eronder de letters I.D. en E.H., volgens Teunissen de initialen van Johannes Douwes
en Eelkje Halbes, wier nageslacht zich Halbesma ging noemen. Volgens de kaart
van de Valom uit 1769 was Johannes Douwes ‘bijsitter’.
+
In 1793 werd een nieuwe pastorie in gebruik genomen, gevestigd in het voorhuis
+
van een aan de gemeente gelegateerde boerderij van O. Tjallings (Pasma,
Doopsgezinde pastorie
Gedachtenisrede). Deze is in 1923 vervangen door een nieuwe (archief inv. nr. 80).
Op oude prentbriefkaarten is te zien dat de pastorie als tweede gebouw westelijk van
Lina's Hoeve lag.

Voormalige states
Vrij dicht opeen lagen in Dantumawoude drie met name genoemde states: Oenema,
Botnia en Donia, benevens volgens Schotanus een wier, oostelijk van Donia, waarvan
leden van dezelfde families als die op de states woonden, eigenaar waren.
+

Wanneer we aannemen dat de streek van de tegenwoordige Achterweg - Kooiweg
uit ontgonnen is, zal Oenema het oudste adellijke huis zijn. In het testament van +Oenema State
Duco Onnema uit 1423 (Charterb. 1, 458), die als ‘commensaal’ in Klaarkamp testeert
en sterft, wordt Onnemahuis als eenheid telkens vermeld. Het vererft als Domus en
Domusstadium aan de gezusters Ewingha, maar Duco's kleinkinderen moeten hun
deel terug laten komen aan Onnemahuis wanneer zij zonder nakomelingen zouden
overlijden, evenals zijn vrouw die levenslang vruchtgebruik krijgt. Het lijkt een
vroege fideicommissaire bepaling. Na de legaten aan de kerkelijke functionarissen
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en instellingen wordt aan hen die Onnemahuis bezitten en bewonen grond toegekend
en vijf akkers ‘buppa da huise in der huis were’ gelegen. Op de plaats waar Schotanus
Oenema aangeeft is in 1967 een put gevonden met een houten onderbouw en een
bovenbouw van veenzoden, waarin scherven van bolpotten en schalen, mogelijk uit
de 13e eeuw gevonden zijn (Bull. K.N.O.B. 1967, 23*). Het betreft geen terp, maar
wel een hooggelegen terrein.
In 1472 werd een rente uit ‘Onnemagued’ ‘Lidzende twisken Dockum ende
Dantemwald’ door Gaytia Iwesma en zijn vrouw toegewezen aan Jw Harinxma
(Sipma I, 221). In 1511 is Onnema Huus van Worp Donia, die eigenlijk een Idskema
was (zie Donia State); het is 64 pondemaat groot en is met een ‘cleijn gued tot Onnema
Huus’ slechts met anderhalve floreen belast. Groot en Klein Oenema zijn dan beide
onbewoond (R.V.A. I., 186). Van het kleine huis was Douwe Donia eigenaar. Over
de landerijen van Oenema zie J.J. Spahr van der Hoek in It Beaken, VIII, 1946, 23.
+

In 1511 wordt als eerste na de pastoor als grondeigenaar genoemd Worp Donia,
die veertig pondemaat venen bezit benevens achttien pondemaat zaailand en vier
en twintig pondemaat mieden, die hij zelf bebouwt. Voorts verpacht hij nog aan
diverse anderen. Ook is Worp dan eigenaar van Onnemahuis (zie aldaar). In 1421
woonde de toenmalige
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+

Donia State
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grietman Dowa Doyngha reeds te Dantumawoude (Sipma I, 26). Waarschijnlijk is
hij identiek met Dodo Doyngha, die in 1423 het testament van Duco Onnema als
vertrouwensman mede ondertekende (zie Onnema State) en wiens zoon Bocke
landerijen erfde van Duco Onnema zonder nadere voorwaarden. Worp Doynghie en
zijn zoon Tjaerd verkopen in 1487 land aan de keller van de Schierstins. Worp, die
gehuwd was met Saepck Donya zou een Ydtsma geweest zijn en de naam van zijn
vrouws erfgoed hebben aangenomen. De herhaalde relatie met Klaarkamp en de
Schierstins doet ons vermoeden, dat Worp Ydtsma te maken had met het Idskemagoed
dat Klaarkamp in 1436 in ruil verwierf en waarop de sindsdien Schierstins geheten
stins stond. Worps dochter Popke van Ydtsma huwde Siverdt van Heemstra, die in
1543 land bezat te Dantumawoude (Benef. 191 e.v.); hun dochter huwde Juw van
Haersma; zij zijn begraven in de kerk van Dantumawoude. Een verwant van Siverdt,
Ulbe genaamd, geeft in 1580 de geestelijke opkomsten aan (R.V.G.O. 71). De state
werd vervolgens eigendom van een andere dochter van Siverdt van Heemstra, gehuwd
met Marten van Schonenberg. Hun dochter verkoopt in 1597 ‘Donia state mette
huijsinge, stins, porte enz.’ aan Wijger Folkertsz (Berns 64, K 1, 19), doch deze
verkoping hield geen stand, want in 1607 verkocht Atke Schonenberg opnieuw de
state, nu aan hopman Taecke Pyeuwesz. (ib. 218). Bij een verkoop in 1631 aan
Bonefaes van Scheltema en Frouck van Goslinga wordt van een stins niet meer
gerept. In 1627 verkocht Atke drie grafplaatsen en 't gestoelte in de kerk aan Tjaerd
van Aylva, grietman van Dantumadeel. Op de zerken stonden de namen van Siverdt
van Heemstra en Popck Ydtsma, Henne Hoijtema en Anna Heemstra en op een derde
kleine zerk de wapens Heemstra en Aijckema (Berns 64, K 2, 587). De tweede zerk
(uit 1568) bestaat nog (zie Hervormde Kerk). Frouck van Goslinga moet hertrouwd
zijn met Cornelius Heermans blijkens verkoop van de state door hun erfgenamen in
1654 (Berns 21, III, 15, f. 91). Zij schonken in 1643 een avondmaalsbeker aan de
kerk. Het goed wordt dan omschreven als ‘met de groote heerlijcke huijsinge, meijers
huisinge, de groot roodpandeckte schuire, zomerhuis, old ende nije hoff, iperen bosch,
zwaanejagt etc.’. De nieuwe eigenaar Tjerck van Scheltinga liet het volgend jaar een
nieuwe poort bouwen blijkens een door Teunissen nog vermelde gevelsteen. Ook
Tjercks zoon Goslick woonde er nog in 1687, toen hij testeerde (Berns 20, EEE 5 fol.
262). Zijn weduwe verkocht de state met een ‘vrije swanenjacht ende een stoele met
de grafsteden in de Kerck’ aan Wijger Johannes (Teunissen 148, Berns 64). Het
herenhuis had Tjaerdt van Aylva echter blijkens het stemkohier van 1698 nog in
gebruik. In 1699 kocht deze ook de overige landerijen van de weduwe van Wijger
Johannesz. De kaart van Halma geeft het huis nog weer en tien jaar later wordt het
door de erfgename van Tjaerdt als eigenaresse bewoond. In 1738 lijkt het afgebroken
te zijn, daar de meijer van de landerijen ook de gebruiker is van het hornleger. In
1758 is het hornleger onbehuisd. Het poortgebouw heeft volgens Teunissen tot in
deze eeuw bestaan als woonhuis. Ds. Potter noemt het in zijn Wandelingen (p. 350)
‘als gewezen poort in woonhuis veranderd in het land nabij de kerk’ en denkt dat het
tot Bonga-state behoord heeft.
+

Ten westen van Doniastate tekent Schotanus Botnia als gewezen adellijke state met
+
boerenhuizing.
Botnia State
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In 1431 komt Juw Bottema voor als grietman over Dantumadeel (Sipma I, 56).
Of hij iets met Botnia-state te maken had is onduidelijk. Pas in 1543 wordt Bottema +Geschiedenis
vermeld in het Beneficiaalboek. In 1621 kopen Abbe Frericksz (Gabbema), dr.
Theodorus Marssum en dr. Matthias van Vierssen en hun vrouwen de state ‘Bottnia’
met wat er bij behoorde zoals ‘visscherye, swannejacht, den poort, graft ende cingell
en twee hovingen’ van Atcke van Schonenburgh en haar twee kinderen (Berns 64,
K 2, 362). Het feit dat Atke, die gehuwd was met Caerl van Esserden, een kleindochter
was van Worp (Ydtsma) van Donia, maakt het waarschijnlijk dat de state van hem
was geërfd. Matthias van Vierssen deed zijn derde deel in de state in 1630 over aan
zijn mede-eigenaren (ib. 819); dezen verkochten de state vervolgens aan dr. Tiete
van Galema; de state was toen 127 pondemaat groot en bewoond door Foecke
Rinnertsz. Deze blijkt in 1640 (Stemkohier) eigenaar te zijn van twee stemhebbende
hornlegers, waarvan een wordt aangeduid als ‘'t corpus aan de wier’. Dit zal het door
Schotanus getekende wier zijn ten oosten van Donia. Een dochter van Foecke
Rinnertsz. verkocht in 1654 Botnia met onder andere de gracht, de ‘cingel’ en het
‘old en jong hoff’ aan dr. Hans van Wijkel te
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Leeuwarden (Berns 64, K 4, f 71). In 1698 is Tjaerd van Aylva eigenaar en Godefidus
Scheltinga's weduwe de bewoonster (Stemkohier). Zij had in 1694 het buurhuis
Donia verkocht en vervolgens haar intrek op Botnia genomen, dat kleiner was (zie
Donia). Samenvattend lijkt het gewettigd aan te nemen dat Botnia een afsplitsing
geweest is van Donia, en dat mogelijk zelfs beide huizen aan de (zuidelijke) weg
door de wouddorpen zijn voortgekomen uit het oorspronkelijke Oenema-goed dat
noordelijk van die weg was gelegen.
+

De Voorweg, hier Doniaweg geheten, maakt even ten westen van de kerk een knik,
om de voortuin van Talma Hoeve dat ten noorden van die weg staat. De villa die +Aesgama-Plantenhove later
thans Talma Hoeve heet en als conferentie-oord in gebruik is, werd in 1906 door Lina's Hoeve en daarna
Talmahoeve Doniaweg 73
de toenmalige notaris H.W. Hellema gebouwd ter vervanging van het huis
Plantenhove, dat toen notariswoning was. Plantenhove verving op zijn beurt het
middeleeuwse Aesgama. De geschiedenis van Aesgamastate vangt aan met Hessel
Aesgama, die in 1467 een landruil aanging met Gaithie Iwesma uit Rinsumageest
(Sipma I, 190). Volgens het Stamboek is zijn zoon Jasper. Deze zal dezelfde zijn die
te Dantumawoude in 1511 vierenzeventig pondemaat land aangaf, dat hij zelf
gebruikte (R.V.A. I, 186). Vermoedelijk was hij anti-Bourgondisch gezind, want in
1516 kreeg Jeppe van Stanie van de inmiddels aan de macht gekomen Bourgondiërs
toestemming schade die ‘Syds Wobbesz en Jasper in Dantummawold’ hadden
aangericht op hen te verhalen (Charterb). II, 337).
Jasper was gehuwd met Tiepck Tiepckesdr. Tzallingha (van Hantum). Jasper moet
voor 1539 zijn overleden, want in dat jaar maakte zijn schoonzoon Tjalling van
Mockema een regeling met zijn weduwe over roerende goederen die Jasper had
nagelaten (Sminia-archief nr. 1366).
Pas in 1640 is er weer iets bekend over de state. Eigenaar is dan oud-hopman
Taeke Lieuwesz; in 1698 is ook dit goed in handen van Tiaerd van Aylva te
Rinsumageest die het huis verhuurt. Ook na zijn dood wordt het huis door zijn
erfgenamen verhuurd, onder andere door mevr. Juliana Wilhelmina van Schratenbach
in het midden van de 18e eeuw. Via haar erfgename kwam het huis in handen van
J.B. de Coninck die het verkocht aan secretaris Willem Bergsma; deze was het slechts
om de kennelijk tot het hornleger behorende stem te doen. Hij doteerde het geheel
aan zijn zoon P.A. Bergsma onder de voorwaarde dat ‘de schenker an sig behoudt
de materialen tot de huisinge behoorende, die de schenknemer tot zijn kosten af zal
breken’.
Pieter Adrianus stichtte een nieuwe behuizing op het oude hornleger en werd
grietman van Dongeradeel. Hij deed veel om de kwijnende landbouw in deze streek
weer produktief te maken. Zo liet hij tabak verbouwen en een tabakschuur optrekken.
Kwam dit niet tot bloei, de verbouw van cichorei ging beter en legde hem geen
windeieren. Hij liet zijn tuin uitbreiden over de weg zuidwaarts. Hier kwamen een
bosje, vijvers, plantsoenen en een berg, met andere woorden, een landschappelijke
tuin werd aangelegd. In het oproerjaar 1797 werd Bergsma gevangen genomen; later
weer vrijgelaten, bracht hij het toch niet meer tot grietman. Dat was voor zijn zoon
Jacobus Johannes weggelegd, die tot 1845 deze functie vervulde en op Plantenhove
woonde. Het goed wordt dan verkocht aan Broer P. Plantenga en omschreven als
‘een aanzienlijk en zeer aangenaam gelegen buitengoed met een hechte en
welonderhoudenen Heerenhuizinge, voorzien van onderscheidene net behangen
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kamers, twee ruime woonkelders, twee wijn- en een provisiekelder, een ruime keuken,
twee koets- en wagenhuizen’. Voorts ‘een grote bloemenkast, broeibakken, een
tuinmanshuis, een orangerie, honderd zware opgaande eiken en andere boomen, een
vischvijver en Berg’.
De Plantenga's hebben er slechts zeven jaar gewoond en deden het huis over aan
notaris Van Riesen, die de overtuin liet uitroeien. Ook zijn opvolger notaris W.H.
Hellema bewoonde Plantenhove. Diens zoon H.W. Hellema heeft het huis vernieuwd
en het in 1929 verkocht aan de ‘Chr. Vereniging tot verzorging van ouden van dagen’
de Talma-stichting.
+

Blijkens een jaartalanker dat op de oude foto van Plantenhove te zien is (afb. 63)
+
zou het huis in 1765 opgetrokken zijn. Het bestond uit een onderkelderde
Voormalig Huis
hoofdvleugel met licht voorspringend middenrisaliet, dat in een hoge zogenaamde Plantenhove
Vlaamse gevel eindigde. Deze had een klokgevelvorm en bevatte twee vensters boven
elkaar, waaruit blijkt, dat het hoge dak van de hoofdvleugel een zolderverdieping en
een vliering
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bevatte. Op de hoeken stonden grote schoorstenen met borden. De hoofdverdieping
was langs een bordes met sierlijk gesmede leuningen bereikbaar. De vensters hadden
in de laatste fase van het huis zes ruiten. Ter zijde waren nog voorspringende
dienstvleugels, die aan de voorzijde blind waren, daar er treillages voor klimplanten
tegen waren aangebracht. De linkervleugel had aan de achterzijde een schoorsteen,
aan de rechtervleugel ontbreekt deze.
Voor het huis ziet men tussen twee bomen een tuinbeeld dat zich nog in de tuin
bevindt van de in 1906 op dit terrein gebouwde Lina's Hoeve, later Talma Hoeve
geheten. Het stelt een grotendeels naakte jonge faun voor, slechts omgord door een
leeuwenhuid; de rechterhand is omhoog geheven en draagt een kruik, de linker rust
op een wingerdstam met druiven (vgl. Bacchus en Faun, o.a. in tuin van Paviljoen
Welgelegen, Haarlem, Bulletin K.N.O.B., 1983, 2, afb. 16 en 17) (afb. 66).
Van Plantenhove zullen voorts nog afkomstig zijn de hekpalen met 18e-eeuwse
bollen, waarvan er nog drie gaaf zijn. In de tuin staan er nog twee op lage voetstukken.
.Achter op het oostelijk aangrenzende terrein, dat mogelijk tot Plantenhove heeft
behoord staat een rechthoekig gebouw met verdieping onder zadeldak tussen topgevels
en met vensters verdeeld door roeden in kleine ruiten. Mogelijk was dit het
tuinmanshuis met oranjerie, dat in 1845 genoemd wordt. Ervoor ligt een cirkelronde
vijver.
+
Na afbraak van Plantenhove liet notaris Hellema in 1906 een zeer ruime villa
+
bouwen, die met zijn vele serres, loggia's en erkers wel een landelijk aanzien
Lina's Hoeve
suggereert, doch met de hoge kap boven de twee volle verdiepingen eer een steedse
indruk wekt (afb. 67). Er is geen bouwvergunning uit het gemeentearchief te
voorschijn gekomen en we kunnen dus geen bouwmeester noemen. Wel is een
concurrentie met de villa's Eldorado en De Clercq in Veenwouden niet uitgesloten.
De theekoepel rechts in de achtertuin van Lina's Hoeve zal eveneens uit de 20e eeuw
dateren. Hij is met riet gedekt en heeft een lantaren in de top van het dak.

Woonhuizen en boerderijen
+

Waar thans een nieuwe woning genummerd 74 staat, stond blijkens bijschrift bij
een foto uit 1944 (afb. 64) een boerderij, in de topgevel gedateerd 1765. Inwendig +Doniaweg 74 (voorheen
Voorweg H 101)
was er een kamer met betegelde wanden en schoorsteenboezem, waarin een
bloemtableau. Daar de bedschotwand tegenover de vensterwand gesitueerd was,
moet het om een boerderij van het kop-(hals-)romptype zijn gegaan met een gang
langs een der lange gevels. De kadasterminuut is daarin niet duidelijk.
+
Na 1965 afgebroken boerderij bestaande uit een kort voorhuis onder zadeldak,
+
gevat tussen twee topgevels (afb. 65). In de voorgevel stonden zesruitsvensters
Doniaweg 121
en in de top smallere kozijnen eveneens met zesruitsramen. Zonder tussengeleding
stond dit voorhuis voor de schuur, waarin tegen de voorgevel de woonkeuken was
en waarin zich ook de toegang bevond.
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Ontwerp door Leonard Springer uit 1906 voor de tuin achter de villa van Notaris Hellema, thans
Doniaweg 73 te Dantumawoude. Verz. Landbouw Hogeschool te Wageningen.
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Afb. 40. De zuidgevel van de kerk met herstelde romaanse spaarvelden.
Opname 1974.

Afb. 41. Kerk en toren voor de restauratie met gepleisterde noordgevel en een spaarveld naast het
noordelijke galmgat. Opname 1944.

Afb. 42. Kerk en toren na de restauratie. Opname 1974.
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Afb. 43. De kerk na de restauratie uit het noordoosten gezien met herbouwde steunberen en verplaatste
vensters. Opname 1974.

Afb. 44. De gepleisterde zuidgevel voor de restauratie. Opname 1941.

Afb. 45. De zuidzijde na de restauratie. Opname 1974.
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Afb. 46. Het inwendige naar het oosten gezien na de restauratie. Opname 1974.

Afb. 47. Het inwendige naar het westen gezien met het orgel uit 1777.
Opname 1974.
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Afb. 48a. De preekstoel met het doophek uit omstreeks 1775. Opname 1974.

Afb. 48b. De naam van de kopergieter L. Geerts en datum 1775 op de lezenaar. Opname 1983.

Afb. 49. Tijdens de restauratie gevonden doorgang in de tufstenen binnenzijde van de noordmuur.
Opname 1964.
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Afb. 50. De door L. Geerts te Dokkum in 1776 gemaakte koperen lezenaar. Opname 1983.

Afb. 51. Rouwborden voor P.A. Bergsma en zijn vrouw D.J. Doitsma, wonend op Plantenhove;
overleden 1824 en 1774. Opname 1983.

Afb. 52. Rouwborden voor P.A. Bergsma en zijn vrouw D.J. Doitsma, wonend op Plantenhove;
overleden 1824 en 1774. Opname 1983.
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Afb. 53. Gevonden geschilderd cartouche met bijbeltekst uit het boek Jeremia op de noordwand.
Opname 1974.

Afb. 54. Het cartouche met in 1982 aangevulde tekst.. Opname 1983.

Afb. 55. Gevonden en geconserveerd cartouche op de noordwand met tekst uit het apocriefe bijbelboek
Jezus Sirach. Opname 1974.
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Afb. 56. Gevonden en geconserveerd cartouche op de zuidwand met de naam van predikant Thomas
Jeverensis en jaartal 1599, benevens tekst uit de brief aan Timoteus volgens een bijbel uit 1596.
Opname 1974.

Afb. 57. Het ornament op de klok van 1786. Opname 1942.

Afb. 58. De avondmaalsbeker uit 1643 met wapens Heerman-Goslinga. Opname 1976.
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Afb. 59. De avondmaalsbeker uit 1771 met de wapens Bergsma-Doitsma. Opname 1976.
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Afb. 60. De Doopsgezinde kerk. Opname 1965.

Afb. 61. Het inwendige van de Doopsgezinde kerk naar het oosten gezien. Opname 1965.

Afb. 62. Het opzetstuk van de herenbank met wapens en initialen J.D. en E.H. uit omstreeks 1770.
Opname 1983.
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Afb. 63. Het buiten Plantenhove naar prentbriefkaart uit de collectie Oudheidkamer Dantumadeel.

Afb. 64. Betegelde kamer in een afgebroken huis ter plaatse van Doniaweg 74. Opname 1944.

Afb. 65. Voormalige boerderij van het kop-romptype aan de Doniaweg. Opname 1965.

Afb. 66. Het ongeveer 1.60 m hoge tuinbeeld, te zien op afb. 63, thans in de tuin van Doniaweg 73.
Opname 1983.

Afb. 67. De villa Doniaweg 73 in 1906 gebouwd ter plaatse van het buiten Plantenhove. Opname
1983.
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Damwoude, Murmerwoude
Tot 1971 was Murmerwoude een zelfstandig dorp, sindsdien vormt het met
Akkerwoude en Dantumawoude de nieuwe eenheid Damwoude. Evenals in beide
bovengenoemde buurdorpen, zal ook in Murmerwoude de bewoning van oorsprong
uit het aangrenzende kleigebied afkomstig zijn. In dat verband kan worden gewezen
op de vroegere aanwezigheid van een drietal bijeengelegen terpen op circa drie
kilometer ten noorden van de dorpskom. Deze terreinen vallen sinds 1966 onder de
gemeente Dokkum. De terpen worden op de kaarten van Schotanus en Eekhoff
aangegeven. Aangezien uit het overige dorpsgebied geen terpen bekend zijn, worden
met de vermelding van de Mormerterpen in 1543 vermoedelijk bovengenoemde
woonheuvels bedoeld (Benef. 190).
Blijkens het 18e- en 19e-eeuwse kaartmateriaal had de plattegrond van het dorp
overeenkomstige kenmerken als die van beide buurdorpen, namelijk de ligging van
de bebouwing aan de oost-west lopende Voorweg. De noordelijk van de Voorweg
gelegen Achterweg is ontstaan in een vroegere bewoningsfase van de Dokkumer
Wouden. Gezien de ouderdom van de aan de Voorweg gelegen kerk is laatstgenoemde
weg reeds aan het begin van de 12e eeuw de belangrijkste as.
In de tweede helft van de 19e eeuw onderging het dorp een belangrijke verandering
doordat de noord-zuid lopende Hoofdweg een belangrijke verkeersader werd met de
aanleg van een trambaan in 1880 langs deze weg tussen Dokkum en Veenwouden.
Vóór die tijd vormde de Hoofdweg de voornaamste landverbinding tussen beide
plaatsen.
Eveneens in dat jaar werd de bestuurszetel van de gemeente van Rinsumageest
naar Murmerwoude verplaatst. De bestuursfunctie en de gunstige ligging ten opzichte
van het verkeer hebben het dorp sterk doen groeien.
De Hoofdweg vormde sedertdien een nieuwe vestigingsplaats, bijvoorbeeld voor
het nieuwe gemeentehuis, dat aan de kruising met de Voorweg werd gebouwd. De
toename van de bebouwing vond tot vlak na de Tweede Wereldoorlog plaats door
een verdichting langs het bestaande assenkruis. Naderhand zijn nieuwe woonwijken
aangelegd. De woonfunctie heeft het agrarisch element grotendeels verdrongen, met
uitzondering van de bebouwing aan de Achterweg.
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Afb. 68. Kopie van het kadastrale minuutplan omstreeks 1820. Schaal 1:7500.
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Afb. 69. Luchtfoto. Schaal 1:6250. Opname 1977.
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Kerkgebouw
+

De Hervormde kerk ligt op een omheind kerkhof langs de noordzijde van de weg
+
van Rinsumageest naar Driesum. Kerk en toren zijn sedert 1804 eigendom van
Hervormde kerk
de kerkelijke gemeente (afb. 70, 72-81).
+

R.V.A. 187; Benef. 190; R.V.G.O.
R.O.B. 1962-'63, 289.
+

171; Wumkes I, 268; H. Halbertsma in Berichten
+

Litteratuur

Historisch-bouwtechnisch rapport door W.J. Berghuis; archief R.D.M.Z. Zeist.
+

Bron

+

In de aangifte van 1580 vermeldt men een laan ‘hier vant kerkhof na Dockum
+
loopende’ waarvan tol ontvangen wordt. Eekhoff tekent dit tolhuis dan ook ten
Geschiedenis
noorden van de kerk aan de Murmerlaan, die bij de rogmolen op de Woudvaart
uitkwam. In 1772 worden leien van de kerk verkocht (Wumkes); mogelijk werd de
dakbedekking toen vervangen door een van pannen.
Kerk en toren zijn in 1962 gerestaureerd onder leiding van architect A. Baart jr.
Een oudheidkundig bodemonderzoek bracht de funderingsaanleg van een
sluitingsabside en van een westwerk aan het licht.
+
De bakstenen kerk bestaat uit een rechtgesloten ongelede ruimte, aan de noordzijde
waarvan in 1923 een smalle diepe dwarsvleugel is gebouwd. Aan de westzijde is +Beschrijving
een toren met zadeldak.
+
Kerk en toren zijn opgetrokken uit bakstenen muren met een vulling van keitjes
+
in mortel. Aan de kerk meet de baksteen 29-30 (enkele zelfs 34) × 8,5, 10 lagen
Materiaal
100 cm in verband met zeer veel strekken, inwendig zelfs louter strekken in halfsteens
verband. Aan de oostgevel 10 lagen 96 cm in onregelmatig verband in tweede
verwerking. Aan de toren beneden 30,5 × 8-9, 10 lagen 95 cm met veel strekken; bij
de galmgaten 31-32,5 (enkele zelfs 36) × 8,5-9, 10 lagen 98 cm.
De kerk bleek te staan op een kunstmatig opgeworpen zandheuvel, waarin ten
behoeve van de fundering sleuven waren gegraven, die met aangeplempt ‘woudzand’
waren gevuld, waarop zwerfkeien als onderlaag van de bakstenen fundering waren
gelegd. Uit het spoor van deze grondverbetering kon de absidiale vorm van de eerste
oostelijke sluiting afgelezen worden. In de noordelijke helft daarvan lag slechts één
graf, dat kort na de bouw van de kerk gedolven leek. Aan de westzijde kwamen de
sporen van een ingebouwde toren aan het licht, met verbindingen in
noord-zuid-richting (afb. 81). De westmuur van de eerste kerk lag binnen de
tegenwoordige westmuur, aansluitend tegen de oostmuur van de bakstenen toren.
+
De toren gaat behoudens de later ingekapte ingang aan de zuidzijde, ongeleed
en gesloten op. Ter hoogte van de nok van de schipkap staan aan elke zijde twee +Toren
rondbogige galmgaten, die voor de restauratie uitwendig ongeveer een halve meter
gedicht waren naar analogie van de oostelijke die bij de aanhechting van de latere
kap verkort dienden te worden. Thans zijn alleen de oostelijke nog verkort. Daarboven
vertoonde het muurvlak aan de oost- en noordzijde sporen van topgevels gevuld met
verschillend gevormde spaarvelden. Bij een verhoging van de toren zijn deze in de
opgaande muren opgenomen en is aan de oost- en westzijde een vlakke topgevel
gemaakt ten behoeve van een zadeldak. Sedert de restauratie vertonen ook de zuiden westgevel spaarvelden als resp. in de noord- en oostgevel. Op de oostgevel is het
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spaarveld rondbogig en in de top van een niet geheel aansluitende cirkel voorzien,
die rust op een te lood opgaande uitgemetselde dam. Langs de rondboog loopt een
rechthoekig profiel. Aan de noordzijde is het spaarveld driezijdig en langs de zijden
met drie sprongen versmald, die op bakstenen consolestenen rusten. Ook hier loopt
midden door het veld een dam.
+
Het inwendige muurwerk versnijdt drie maal; op de eerste versnijding rust een
+
balklaag, op de tweede was blijkens moeten op het muurwerk een gewelf
Inwendig
gemetseld. Op de derde versnijding rust de grenehouten klokkestoel. Iets hoger zijn
kleine lichtopeningen in de noord- en zuidmuur uitgespaard. In de oost- en westmuur
waren tot de restauratie hoge rechthoekige moeten te zien van zware balken die in
de muren gemetseld moeten zijn geweest. In de noord- en zuidmuur waren
uitsparingen voor verticale balken. Zij dienden waarschijnlijk als steun voor een vierof achtzijdige spits die de toren bekroond moet hebben blijkens de topgevelsporen
op de noord- en oostgevel. Wellicht hangen de dammen in de velden van die topgevels
samen met de inwendige uitsparing van de muur en staan de galmgaten om die reden
ook tamelijk ver uiteen.
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Afb. 70. Hervormde kerk. Plattegronden over de vensters en op het maaiveld met ingetekende gevonden
oudere funderingen; doorsneden en details van de ingangen. Getekend 1982 naar opmetingen 1944
en 1962.
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Op de begane grond zowel als op de verdieping is een hoge rondbogig gesloten
doorgang in de oostmuur. Op de verdieping is deze excentrisch verplaatst en was
oorspronkelijk segmentbogig gedekt. De oostelijke torenmuur was uitwendig niet
afgewerkt.
+
Voor de restauratie was de kerk aan de zuidzijde gepleisterd en gewit en waren
in de zuidelijke en noordelijke muur respectievelijk drie en één rondbogige vensters +Kerk
gebroken (afb. 73, 76). Aan de noordmuur was de detaillering gaaf bewaard: vier
spaarvelden in het bovenste muurgedeelte, gescheiden door brede dammen, in elk
waarvan een rondbogig gesloten gedicht venster bleek te hebben gestaan. De
dagkanten waren gepleisterd en de dorpel aanvankelijk vlak. De boog van de
vensterkoppen is gevormd door strekken verbonden door brede wigvormige voegen
en één wigvormige steen in het midden. De spaarvelden zijn ongelijk breed. Het
smalle aan de oostzijde is aan de bovenzijde afgesloten door gekoppelde rondboogjes,
de overige door drie boogjes en een keper.
Aan de noordzijde is de moet te zien van een brede rondbogige doorgang
waaromheen blijkens de keienvulling die in het muuroppervlak in het zicht gekomen
is, een omlijsting aangebracht was. Ook de keienfundering bleek op die plaats uit te
springen (afb. 75). Tijdens de restauratie zijn sporen aan den dag getreden, die erop
wezen dat er een roodzandstenen tympaanvulling geweest was.
Aan de zuidzijde zijn aanwijzingen in zicht geweest voor een dergelijke ingang
meer westwaarts in de muur (afb. 80); de top was oversneden door een der latere
vensters. Jongere ingangen bevonden zich verder westwaarts: in de noordgevel een
ingang met segmentbogige rollaag die in gedichte vorm hersteld is. De moet van een
brede omlijsting is weggewerkt. In de zuidgevel was in een smalle ingang later een
raam geplaatst. Beide zijn verdwenen ten bate van een gaaf aanzien van de muur.
In het meest oostelijke spaarveld van de zuidgevel is voorts een klein ingehakt
nisje weggewerkt. Het romaanse muurwerk is aan de westzijde met iets meer dan
een muurdikte verlengd op de hoeken gesteund door overhoekse steunberen. In het
oostelijke gedeelte van de zuidgevel bleek rond het 19e-eeuwse kozijn een
spitsboogvenster aanwezig te zijn; dit is bij de restauratie gereconstrueerd. In de
oostgevel was het venster gedicht en is aldus hersteld.
+
De muren versnijden inwendig in het romaanse gedeelte ongeveer een halve
meter onder de vensters. Bij de gotische verlenging verspringt de versnijding een +Inwendig
halve meter naar boven en eindigt tegen de koorsluitingswand. Sporen van gewelven
zijn niet gevonden.
De ruimte is thans gedekt door een vlak plafond op de trekbalken die op
gepeerkraalde sleutelstukken rusten. Het vervangt een vlak plafond, dat onder de
trekbalken was gespijkerd. Over de gehele kerk loop een gotische kap.
Ten westen van het eerste romaanse venster aan de noordzijde was een rechthoekige
inboeting in het muurwerk te zien, die sedert de gevonden grondsporen van een
ingebouwde toren met verbindingsmuren in noord-zuidrichting, verklaard kan worden
als een aanhechting op de verdieping van deze verbindingsmuur. Aan de zuidzijde
was lager een dergelijke moet te zien, waaruit blijkt dat de verbindingsmuren zowel
beneden als op de verdieping met een boog op de buitenmuur aansloten (afb. 79).
+
Daar de aanhechting van de noord-zuidverbinding tussen ingebouwde toren en
schipmuren later ingekapt was, moet men aannemen, dat het westwerkje waarvan +Bouwgeschiedenis
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sporen gevonden zijn, na voltooiing van het romaanse bakstenen schip is ingebouwd.
Dit behoort blijkens het baksteenwerk met veel strekken tot de vroegste bakstenen
kerken (XIIB). De toren met de vier- of achtzijdige, misschien stenen helm zal in de
13e eeuw voor de westgevel gebouwd zijn. In de 16e eeuw zal de rechthoekig gesloten
verlenging van het koor tot stand gekomen zijn, waarbij tevens de oude westgevel
een muurdikte verder westwaarts herbouwd is aansluitend tegen de toren. Het zadeldak
en de topgevels waren voor de restauratie van 18e-/ 19e-eeuwse makelij, mogelijk
uit 1772, wanneer de leien van het dak verkocht worden en door pannen vervangen
zullen zijn. De stenen spits zal bij de 16e-eeuwse wijzigingen vervangen zijn.
+
De kerk bezit:
+
Tegen de oostwand opgestelde preekstoel met gesneden panelen aan de kuip, +Inventaris
gesneden achterschot en opzetstuk op het klankbord, dat 1818 is gedateerd (afb. +Preekstoel
78). Op de panelen allegorische vrouwefiguren: Geloof, Liefde en Hoop. Op het
klankbord
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gekroond alliantiewapen van Kleffens-Botma en de namen K.S. Kleffens en R.H.
Botma. Het achterschot is ouder en kan van de hand van Yge Rintjes zijn.
+
Twee eenvoudige kerkeraadsbanken, waarvan die tegen de zuidermuur voor de
+
restauratie tweemaal zo diep was. Op de hoeken knoppen en in de hoeken
Banken
opengewerkte versieringen, XVIIIC. De overige banken zijn geïnspireerd op de voor
de restauratie aanwezige.
+
In de toren hangt een klok, diam. 75 cm, opschrift: ‘Daar de dissenters op den
+
21e December 1804 vrijwillig afstand hebben gedaan van de dorpstoorn te
Klok
Murmerwoude volgens een acte daarvan gemaakt en ter secretary van Dantumadeel
geregistreerd so hebben Klaas Sydses van Kleffens ontvanger en Kerkvoogd en
Rienske Harmanus Botma egtelieden aldaar/dese klok aan de kerk en gereformeerde
gemeente present gedaan synde de Weleerwaarde Heer W.N. Bolt predikant te
Akkerwoude en Murmwoude en Ian Ians huisman alhier op dese tijd mede kerkvoogd
alles gedaan met goedkeuringe van de HoogEdele Gestrenge Heer en Meester Petrus
Adrianus/Bergsma thans drost van 't 4e district bestaande in Cullvmerland en
Dantumadeel en voor de revolutie van 1795 grietman over Dantumadeel gedeputeerde
staat/van Vriesland dijkgraaf der Oostdongeradeelster Zeedijken en ontvanger generaal
van Oostdongeradeel en Dantumadeel & &/’.
+
Volgens de ‘Schoolmeester’ droeg de kraak het opschrift: ‘Zalig zijn die het
+
woord Gods horen en bewaren/Neig dan Uwe oren en hoort wat de geest tot de
Kraak
gemeente zegt. A.E. van Kleffens Kerkvoogd 1818’. Het gaat om dezelfde kraak of
orgelbalkon dat nog aanwezig is en dat gelijke balusters vertoont als de trap van de
preekstoel. De tekst is ontleend aan Lucas XI:28 en II Koningen XIX:16.

Overige bebouwing
+

Aan de kruising van de hoofdweg naar Dokkum en de Voorweg van Rinsumageest/
+
Akkerwoude naar Dantumawoude is in 1880 het raadhuis van de gemeente
Voormalig Raadhuis
gebouwd ter vervanging van een rechthuis te Rinsumageest. Het is naar plannen van
gemeentearchitect J.N. Duijff gebouwd (afb. 82 en blz. 67). Op een ruim terrein, dat
later aan wegverbredingen is opgeofferd kwam een fors blokvormig gebouw te staan
met de ingangspartij in het midden. De ingang zelf is binnen een loggia getrokken
en boven de drie treden hoge stoep kwam een breed balkon op de verdieping. De
stoep werd geaccentueerd door twee forse voetstukken, wellicht voor vazen.
Ingangsloggia en verdiepingsvenster (met openslaande deuren naar het balkon)
werden omlijst door een witgepleisterde decoratieve partij, die boven de forse gootlijst
bekroond werd door een opzetstuk met het gemeentewapen. Het geheel staat in een
weinig voorspringende middenpartij, die met de hoeklisenen de gevelvlakken
maatgeeft. In elk vlak staan twee hoge zesruitsvensters met zonneblinden en bekroond
door flauw gebogen strekken met een witgepleisterd middenblok. In de zijgevels
staan vier vensters zonder het gepleisterde blok in het midden van de strek. Het
laaghellende schilddak draagt op elke hoek een schoorsteen met bord (afb. 82).
+
Ten noorden van het Raadhuis kwam in 1881 een fors opgezet logement en café
+
aan de in 1880 geopende paardetramlijn van Veenwouden naar Dokkum (afb.
Logement de Kruisweg
82). De opdrachtgeefster
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Afb. 71. Plattegrond van een verdwenen boerderij ten noorden van Murmerwoude naar K. Uilkema.
Collectie SHBO Arnhem, omstreeks 1930.
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was caféhoudster te Veenwouden. Ook dit gebouw kreeg een volledige verdiéping
en een door wit pleisterwerk geaccentueerde middenpartij en hoeklisenen. De grote
vensters zijn in de begane grond modieus versierd met gematteerde omlijstingen en
glas in lood in het bovenlicht. Ter zijde een grote, twee verdiepingen hoge veranda
beneden met treillagewerk in boogvorm en boven met gekleurd glas in lood.
+
Het tolhuis ten noorden van de kerk, dat al in de middeleeuwse stukken voorkomt
+
(R.V.G.O. 171) werd in 1853 herbouwd aan de Hoofdweg (inleiding Faber en
Tolhuis
Obreen) en rekte zijn bestaan tot 1959, toen het voor wegverbreding moest wijken
(afb. 86).
+
Op de andere hoeken van de wegkruising en langs de Hoofdweg zijn in de loop
van de 19e eeuw diverse verdiepingsloze ‘rentenierswoningen’ gebouwd met de +Woningen
ingang in het midden, waarboven meestal een dakkapel was. Tegenover het raadhuis
stond er een dat wit gepleisterd was en boogvormig gesloten tweelingvensters had
(afb. 85).
+
Ten behoeve van een nieuwe weg naar de uitbreiding ten oosten van de Hoofdweg
is in de jaren zeventig een boerderij afgebroken van het kop-romptype (afb. 84). +Voormalig Hoofdweg 19
Het korte voorhuis, waarin drie zesruitsvensters licht gaven in de kamer had een
topgevel met kleine vierkante lichtkozijnen; de gevel was van houten deklijsten
voorzien. De helling van de vrij lage topgevel paste zich fraai aan bij die van het
voorschild van de brede schuur, op de grote vlakken met riet gedekt. In de voorgevel
van de schuur was de toegang tot het woongedeelte en een woonkeuken. Ter zijde
stond de vuurhut met de nok evenwijdig aan de weg.
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Bestektekening voor het in Murmerwoude te bouwen Raadhuis in 1880 door de gemeentearchitect
J. Duijff. Witdruk in coll. R.D.M.Z. Zeist.
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Afb. 72. De zuidgevel van de 12e-eeuwse bakstenen kerk met spaarvelden en bij de restauratie geopende
hooggeplaatste vensters. Koor 16e-eeuws. Opname 1974.

Afb. 73. De kerk voor de restauratie van 1962. Opname 1944.
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Afb. 74. De noordgevel van de kerk en toren na de restauratie. Opname 1976.

Afb. 75. De noordelijke ingang tijdens de restauratie met de keienfundering van een omlijsting. Opname
1962.

Afb. 76. De noordzijde van de kerk voor de restauratie met een groot later venster. Opname 1959.
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Afb. 77. Opzetstuk van het klankbord van de preekstoel met wapens Van Kleffens-Botnia en jaartal
1818. Opname 1974.

Afb. 78. De preekstoel uit 1818. Doopvont modern. 1974.

Afb. 79. Het westelijke venster aan de noordzijde van het schip met ernaast sporen van de aanhechting
van het verdwenen westwerk. Opname 1962.

Afb. 80. De in 1962 blootgelegde fundering van de zuidelijke ingang en sporen van de
ingangsomlijsting. Opname 1962.

Afb. 81. De in 1962 gevonden fundering van een oudere westelijke beëindiging van het schip met
ingebouwde westtoren.
Opname 1962.
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Afb. 82. Het raadhuis van Dantumadeel uit 1880 en café ‘De Kruisweg’.
Opname 1974.

Afb. 83. Proceskaart uit 1760 van het gebied ten zuiden van de kerk van Murmerwoude en de
begrenzing met ‘Akkerwoude, de Broek’ en met ‘Damwoude’; van het noorden uit gezien. De noordpijl
is naar beneden gericht.
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Afb. 84. Voormalige boerderij van het kop-romptype aan de Hoofdweg 19. Opname 1965.

Afb. 85. Voormalige landelijke woningen tegenover het raadhuis naar prentbriefkaart in collectie
Oudheidkamer Dantumadeel.

Afb. 86. Voormalig tolhuis aan de weg naar Dokkum uit 1853, naar prentbriefkaart in de collectie
Oudheidkamer Dantumadeel.
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Driesum
De dorpsplattegrond heeft dezelfde kenmerken als die van een aantal andere
Wouddorpen, namelijk de bebouwing gelegen aan weerszijden van een oost-west
lopende weg die de ongeveer loodrecht daarop staande verkaveling snijdt. Aan deze
weg, een oorspronkelijke ontginningsbasis, zijn westelijk van Driesum het dorp
Wouterswoude en ten oosten het gehucht Oostwoud gelegen. Laatstgenoemde
nederzetting vormt het meest oostelijke bewoningspunt van de Dokkumer Wouden,
die door een natuurlijke laagte gescheiden wordt van de hoger gelegen pleistocene
gronden waar Westergeest, Qudwoude en Kollum op gelegen zijn. De bewoning te
Driesum is in de loop der eeuwen niet in zuidelijke richting opgeschoven zoals in
Akkerwoude, Dantumawoude en Murmerwoude. Dit werd veroorzaakt door het feit
dat ter plaatse van het dorp de hoger gelegen bewoonbare gronden zich niet ver in
zuidelijke richting uitstrekten. Het zuidelijk deel van het dorpsgebied bestond tot in
deze eeuw uit laaggelegen drassige gronden, die reeds op de kaart van Schotanus uit
1718 worden aangegeven.
De oudste vermelding van de naam dateert uit 1230. De naam van het dorp is
gezien de uitgang op -um, vóór de 11e eeuw gevormd en vermoedelijk uit het
kleigebied afkomstig, zoals daarvoor ook voor andere Wouddorpen aanwijzingen
bestaan. In dat verband kan worden gewezen op een terp die twee kilometer ten
noordoosten van de dorpskom lag en de naam van het dorp droeg, de Driesumerterp.
Het 18e- en 19e-eeuwse kaartmateriaal laat een geringe dichtheid van de bebouwing
zien die gelegen is aan de Achterweg en het verlengde daarvan, de Van Sytzamaweg.
In 1664 werd het dorp octrooi verleend tot het aanleggen van een trekvaart en -weg
naar Dokkum. Deze aanleg is blijkbaar niet uitgevoerd, want in 1688 werd bij resolutie
bepaald om een vaart van het dorp naar de Strobossertrekvaart te graven (Charterb.
V, 728; VI, 137). Deze vaart wordt door Schotanus in 1718 niet aangegeven, maar is
eerst op het kadastrale minuutplan van circa 1830 zichtbaar.
Aan het eind van de vorige eeuw en daarna heeft zich een dorpskom ontwikkeld
rond de kerk en bij het kruispunt van de Kerkstraat en Voorweg. Laatstgenoemde
weg is het verlengde van de hoofdas uit de drie eerder genoemde Wouddorpen.
Oostelijk en westelijk van de dorpskom is de bebouwingsdichtheid gering en het
karakter van de bebouwing overwegend agrarisch gebleven. Ten oosten van het dorp
ligt de Rinsmastate met bijbehorende tuinaanleg. Van de vroeger in de gemeente
aanwezige states is dit de enige waarbij het oorspronkelijk uiterlijk nog min of meer
gehandhaafd is gebleven. Sinds 1972 is het gemeentehuis hier gevestigd.
Ten oosten van de state is het gehucht Oostwoud gelegen, dat in 1581 voor het
eerst wordt vermeld (R.V.G.O. 169). Tot aan de laatste editie van de topografische
kaart (1927) werd dit gehucht onder een eigen naam aangegeven.
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Afb. 87. Kopie van het kadastrale minuutplan omstreeks 1820. Schaal 1:7500.
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Afb. 88. Luchtfoto schaal 1:6250. Opname 1977.
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Afb. 89. Kopie van het kadastrale minuutplan van omstreeks 1820 van Driesumerterp en omgeving.
Schaal 1:6250.
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Afb. 90. Luchtfoto van het gebied van afb. 89. Schaal 1:6250. Opname 1977.
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Kerkelijke gebouwen
+

De Hervormde kerk staat op een ruim kerkhof midden in het dorp. De kerk is
eigendom van de Hervormde gemeente, de toren van de burgerlijke gemeente
(afb. 91, 93-110, 113).
+

+

Hervormde kerk

R.V.A.

180; Benef. 186; R.V.G.O. 168; Wumkes I, 152, II, 401 en 409; S. ten Hoeve
+
in Folk en Tsjerke I, 55 e.v. (inrichting 18e eeuw); P. van den Heuvel, Driesum
Litteratuur
een kerk in de Dokkumerwouden, Driesum 1975; Ten Hoeve, Preekstoelen, 31.
+
Rekeningen Kerkvoogdij 1603-1825 in R.A. Leeuwarden; zg.
+
Schoolmeestersboekje, P.B. Leeuwarden.
Bronnen
+
Tekening door J. Stellingwerf 1722 (afb. 93), door J. Gardenier Visscher (afb.
+
113) 1786 en door J. Bulthuis in collectie Fries Museum, de laatste gegraveerd
Afbeeldingen
in Vaderlandsche Gezichten, Amsterdam 1791-92.
+

Uit de opgave van vicarie-goederen naast pastoriegoederen en van kosterij- en
+
patroonsgoederen blijkt, dat Driesum een aanzienlijke parochie geweest moet
Geschiedenis
zijn.
Blijkens opschrift en rekeningen is de oude kerk in 1713 afgebroken; de toren die
volgens een niet meer bestaande stichtingssteen in 1469 gebouwd zou zijn, hield
stand tot 1875. In 1711 werd met Egbert Michiels ‘meester timmerman in dragten’
overlegd over herstel of afbraak van de kerk. Egbert Michiels stelde voor een vaart
te graven voor het aanvoeren van de materialen. Na toestemming van de grietman
van Aylva, die te Bakkeveen bezocht werd kwam de vaart tot stand, waarna de oude
kerk verkocht werd aan de kerkvoogd en secretaris van Dantumadeel Arnold van
Idsenga.
De bouw van de nieuwe kerk werd gegund aan Pyter Roelofs, Minne Wierds en
Gerrit Harms. Opzichter werd Heine Jacobi uit Buitenpost, die in de rekeningen
voorkomt ‘wegens sijn verdiende salaris bij het afbreken van de oude en het opbouwen
van de nieuwe kerk mitsgaders het bestek maken en opsigt op het werk te hebben’.
In 1713 is volgens de rekeningen ‘76 ton duyvesteen’ verkocht. Uit de rekeningen
komen de namen naar voren van diverse handwerkslieden die bij de inrichting
betrokken waren (zie beschrijving).
Volgens de ‘Schoolmeester’ is in 1857 de oostelijke gracht om het kerkhof
gedempt, omdat de zandweg verhard zou worden. Voordat de toren werd afgebroken
in 1876 is hij opgemeten door het bureau van de Rijksadviseurs voor monumenten.
De schetsen noch de uitgewerkte tekening, die volgens een inventaris Mulder
aanwezig waren, zijn meer teruggevonden.
+
De in 1876 gebouwde toren bestaat uit drie door forse gecemente waterlijsten
gescheiden geledingen, waarvan de bovenste door spaarvelden tussen hoekpilasters +Beschrijving toren
is gedetailleerd. In de tweede geleding omlijste galmgaten aan drie zijden.
+
De muren van het kerkgebouw worden door pilasters in negen traveeën verdeeld,
+
waarvan de eerste iets breder is dan de overige en de ingang bevat; de overige
Schip
zeer smalle traveeën zijn om beurten blind of wel bevatten een rondbogig gesloten
venster. In het koor staan aan weerszijden van de preekstoel, die tegen de koorsluiting
is opgesteld, twee kleine vensters, die kennelijk later (1876?) van een gestucte

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

geprofileerde omlijsting zijn voorzien. Ook de halfcirkelvormige vensters in de
westelijke vleugelmuren hebben gestucte geprofileerde omlijstingen.
De pilasters hebben natuurstenen bases en kapitelen. De ingangen zijn versierd
met natuurstenen blokken en bekroningen, aan de zuidzijde een segmentvormig
fronton, aan de noordzijde een driezijdig. Het fronton aan de noordzijde is gevuld
met een cartouche waarin het bouwjaar ‘MDCCXIII’ is vermeld. Daarboven een
stichtingssteen in geprofileerde lijst met opschrift: ‘T.O.D.M. Praetore/Nobilissimo
ac Celsissimo Domino/Do Georgio Wolfgang Z./Barone de Schwartzenbergh et
Hohenlansbergh/ etc. etc. atque/Aedilibus Do Arnoldo ab Idsinga et Jacobo Dirx/hoc
Templum cuius fondamenti primam posuit/lapidem Franciscus Canterus ab
Idsinga/Iuvenis. Ex ruderibus veteris Templi longuinquitate temporis penitus collapsi
atque/ liberalitate bonorum ita uti nunc est/ reaedificatum renovatumque:/ Anno
Redemptoris nostri JesuChristi/MDCCXIII’.
Boven de ingang aan de zuidzijde is een zonnewijzersteen gevat met uurlijnen en
halfuurslijnen van 1 tot 12. De stijl is een driehoekszijde. De steen is gedateerd 1713.
+
Het inwendige is overdekt door een segmentvormig houten tongewelf dat op een
+

Inwendig

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

79

Afb. 91. Plattegrond van de Hervormde kerk en detail van een van de pilasters buitenwerks. Getekend
1983 naar opmeting 1944.

verbrede voorlijst rust. De muren zijn verankerd door trekbalken op tot een lijst
gereduceerde sleutelstukken. Tussen de trekbalken telkens twee geprofileerde consoles
per vak. De gewelfbeschieting is in de 20e eeuw van geschilderde decoratie voorzien.
De vensters zijn eind 19e eeuw van beweegbare bovenlichten voorzien met een
gietijzeren middenstijl.
+
De kerk van 1713 was tegen een nog bestaande deels tufstenen toren gebouwd,
die Gardenier Visscher in 1786 afbeeldt. Volgens deze betrouwbare tekenaar had +Bouwgeschiedenis
de toren aan de westzijde spaarnissen en ‘tempeltjes’, niet alleen aan de basis en de
top van de gevels, maar ook halverwege. Aan de westzijde zou de toren twee
galmgaten gehad hebben tegen slechts één aan de noordzijde.
Volgens P. van de Heuvel naar de Provinciale Friese Courant van 30 augustus
1876 zou in de toren aanvankelijk een steen gestaan hebben met opschrift: ‘Den V
April M D CCC LXXVI is aan dezen toren ter vervanging van den zeer bouwvalligen
sedert 1469 bestaanden den eerste steen gelegd door D.J.V. Baron van Sijtzama
Burgemeester van Dantumadeel, kerkvoogd van Driesum. De medekerkvoogden
waren S.F. de Boer en G.J. Hoek. Architect H.H. Korenstra. Opzichter J.W. Duijf.
Bouwmeester T.J. van der Steele te Sneek. Heil den Lezer.’
+
De kerk bezit:
+
+
Inventaris
Een tegen de oostelijke sluitwand opgestelde rijk met snijwerk versierde
+
preekstoel met trap, achterschot en kap. (afb. 96-99). De preekstoel is geleverd
Preekstoel
door de kistemaker Jacob Ferensij te Dokkum; voor het snijwerk is Ja(e)n Oenema
te Leeuwarden in 1716 betaald. Op de hoeken van de achtzijdige kuip staan op ver
naar voren stekende bases getorste en omrankte kolommen met compositiekapitelen.
De bovenrand is evenals de onderzijde op de hoeken ver uitgebouwd; hetzelfde
profiel loopt langs het klankbord. Op het middenpaneel is een groot rococo-cartouche
bevestigd gedateerd 1771, dat blijkens de rekeningen door Yge Rintjes gemaakt werd
als steun voor de toen aangeschafte koperen lezenaar. De trapleuning heeft tussen
blokjes korte getorste en omrankte kolommetjes. De paal is gedateerd 1714. Het
ruggeschot is gevat tussen getorste omrankte kolommen met ter zijde adelaars.
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+

Ook de standaard voor de doopschaal is door Jan Oenema gemaakt en in 1716
+
betaald.
Doopschaalstandaard
+
Op de preekstoel een bijbel met zilveren slot. Opschrift: ‘In het jaar 1714 is dese
bibel door de juffrouwen Geertruid en Aurelia Haersma aan de kerk van Driesum +Bijbel
vereerd’.
+
Over de volle breedte van de kerk loopt een doophek met ebbenhouten spijlen
+
boven een borstwering van paneelwerk, XVIIIA.
Doophek
+
Op de preekstoel een koperen lezenaar uit ranken met bloemen en rocailornament
+
samengesteld (afb. 98). De lezenaar is gemaakt door Lieuwe Geerts te Dokkum
Lezenaar
blijkens de rekening van 1772; voor het model werd Yge Rintjes in 1770 betaald.
+
Eiken avondmaalstafel op forse vaasvormige poten; ebben inlegwerk deels nog
+
aanwezig. De rekeningen melden niets over aankoop van deze tafel; hij kan dus
Avondmaalstafel
vóór 1669 zijn aangekocht of geschonken zijn.
+
Op een in het midden uitgebouwde balustrade die op twee Ionische zuilen
+
gedragen wordt, staat het orgel dat in 1781 bij A.A. Hinsch besteld werd (afb.
Orgel
100). Dispositie bij Knock, uitg. 1968 bl. 16. Reparatie en wijziging in 1967. Het
snijwerk aan de mooi geproportioneerde kast werd geleverd door F. Roiland; Jan
Yges maakte de vleugelstukken, de pijpstukken en het ornament op de balustrade.
In het midden van de balustrade zijn een harp en tuba en een viool voorgesteld tussen
bladranken. In de schilden onder de vazen staan wapens: aan de noordzijde het wapen
Van Sijtzama, aan de zuidzijde een onbekend wapen.
+
In 1778 is een nieuwe betimmering in de kerk gemaakt door Douwe Harmens.
+
+
Betimmering
Tegen de noordzijde overhuifde herenbank waarvan de kap op gesneden
+
consoles draagt (afb. 106). De voorrand is versierd met omgekruld staand bladHerenbanken
en Iambrequinmotief. In het opzetstuk houden een eenhoorn en een griffioen tegen
een achtergrond van wapentuig de wapens van Sijtzama en Clant, XVIIIb. De bank
bestaat uit paneelwerk; op de hoeken vazen. De wapens wijzen op Fecco Dominicus
van Sijtzama, gehuwd met Anna Clant. Van Sijtzama kocht in 1745 Rinsma State.
Anna Clant was reeds in 1732 na de geboorte van haar tweede kind te Friens
overleden.
Aan de zuidzijde eenvoudiger overhuifde herenbank bestaande uit paneelwerk
(afb. 105). De overhuiving wordt gedragen door dunne getorste en omrankte
kolommen rustend op een voetstuk uit acanthusbladeren samengesteld. In het
ruggeschot het gekroonde alliantiewapen Van Haersma-Canter, wijzend op dr. Ericus
van Haersma die was gehuwd met Anna Clara Canter, XVIIIa. Dr. Ericus Haersma
was in 1710 reeds overleden; zijn weduwe bleef met de twee dochters op Canterstate
wonen. De ‘Schoolmeester’ noemt deze bank bezit van de familie Knijff, die door
huwelijk met een nazaat bewoner van Canterstate werd.
+
Volgens het rekeningboek moet de kerk vijf gebrandschilderde ramen gehad
hebben, waarvan een door Pybe Harmens. Om een glasraam geschonken te krijgen +Gebrandschilderde ramen
door ‘de Hooge Collegien deser provincie’ reisden de kerkvoogden in 1713 naar
Leeuwarden (S. ten Hoeve, Geschilderde glazen in Friese kerken, Publicatieband
A.F.T. I, 1973, 125).
+
In de dammen tussen de vensters staan gebeeldhouwde wapenstenen, drie aan
+
elke zijde en een in elk der aangrenzende koorsluitingszijden (afb. 101-104,
Wapenstenen
107-109).
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De beide oostelijke wapenstenen, de oostelijke aan de noordzijde en de meest
westelijke aan de zuidzijde zijn compleet met kroon, dekkleden, helmteken enz. De
onderschriften zijn op een gebeeldhouwde doek in reliëf gehakt. De overige stenen
missen de kroon en hebben een afwijkende vorm van opschriftveld. Volgens de
rekeningen is de Schwarzenbergsteen in 1720 gemaakt door de steenhouwer Jan
Tomas Nauta van Leeuwarden.
Het opschrift luidt: ‘Sr. Georg Wolfgang Baron van Schwarzenberg en
Hohenlansberg Gritman over Dantomadeel etc. etc. etc.’ De zuidelijke eveneens
gave steen met alliantiewapen Goslinga-Van Schwarzenberg draagt het opschrift:
‘Sicco van Goslinga Gritman over Franekerdeel Com. van de Academ. en
Gedeputeerde Staet van Frislandt en Asannetta Sabella (sic) Baronesse toe
Schwarzenberg sijn H.W.G. Huisvrou’. De laatste noordelijke (achter de
Sytzama-Clant-bank) draagt de wapens van Aylva-Schwartzenberg met het opschrift:
‘Cornelis van Aylva Grietman over Wonseradeel Gecommitteerde Staet int
Mindergetal en Hendrika Johanna Baronesse thoe Schwartzenberg sijn H.W.G.
Huisvrou’. De meest westelijke steen aan de zuidzijde draagt het opschrift: ‘Horatius
Lauta van Aysma Capitain over een Compagnie te voet ten dienste der vereenigde
Nederlanden en Juf. Catherina Rekalf sijn H.W. Geb. vrouw’. Van Aysma woonde
van 1707 tot 1737 op Rinsma State, was ouderling der Hervormde Gemeente en
afgevaardigde ter Synode.
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Van de overige stenen is die voor Van Knijff wegens de vorm van het ornament
duidelijk jonger en kan uit 1767 dateren, zoals er op geschilderd staat: ‘Godschalk
van Knijff ende Johanna Wilhelmina van Wijckel 1767’. De opschriften op de overige
stenen komen overeen met opschriften van grafzerken, die thans door de houten vloer
verborgen zijn, maar door Teunissen gegeven worden.
De derde steen aan de zuidzijde, waarvan het lofwerk overeenkomt met de boven
beschreven 18e-eeuwse stenen, draagt op een gebeeldhouwde doek het opschrift:
Heerschap Tjepko van Goslinga ende sijn huisfrouw Juffr. Liauckema 1561 (moet
zijn Liuckema)’. Teunissen geeft als opschrift van een zeer grote gebeeldhouwde
steen: ‘Anno 1581 de 20 mei sterft de Edele Erentfeste Heerschap Tjepke van
Goslinga. Anno 1582 den 5 mei sterf de Edele Eerbare juffrou Anna van Liaukama
sijn huisfrou’. Het opschrift zal bij het maken van de vloer ter herinnering aan de
fraaie zerk en de grafstede op de muursteen zijn overgebracht. Iets dergelijks zal
gebeurd zijn met de steen aan de noordzijde, die wat vorm betreft veel overeenkomst
vertoont met de Schwartzenbergstenen, doch een ander jonger opschriftveld heeft,
waar de namen Ropta-Camstra op geschilderd zijn met bijbehorende wapentekens.
De ‘Schoolmeester’ vermeldt een zerk uit 1582 met wapen Camstra en voorts
zerken voor Canter Visscher, Van Idsenga, Van Haersma Postma. Hepkema geeft
(blz. 341) de volledige opschriften van een aantal zerken van de familie Canter
Visscher-Idsenga-Poutsma (zie Canter State). Ook bij de verkoping van Rinsma State
in 1745 wordt een ‘gehele regel grafsteenen loopende dwars door de kerk van
Suydermuur tot aan de Noordermuur’ genoemd (Loonstra 13). In Rinsma State zou
zich een steen bevinden, kennelijk uit de kerk afkomstig, met opschrift: ‘Dese vier
graven behooren bij het slot Rinsma State te Driesum 1748 F.D.V.S.’ (Fecco Dominicus
Van Sytzama) (Loonstra 14). Tenslotte de tweede steen aan de zuidzijde, die wegens
de rocailvorm eveneens op de tweede helft van de 18e eeuw is te dateren en thans
het geschilderde opschrift draagt ‘Osinga Aisma’. De stenen zijn kennelijk in het
midden van de 19e eeuw overgeschilderd; in de collectie van het prentenkabinet van
het Fries Museum bevindt zich een aantal tekeningen van A. Martin, waarop
verschillende voorstellen van namen en wapens zijn uitgebeeld (afb. 110). Mogelijk
zijn in de jaren waarin Martin actief was, de zerken bedekt door de houten vloer. De
ingewikkelde details rond het wapen Van Schwartzenberg zijn in 1939, naar gegevens
van rijksarchivaris Heerma van Voss herschilderd.
+
In de kerk hangen twee grote twaalfarms koperen kronen, XVIII, en zes driearmige
wandluchters. De kronen zijn mogelijk afkomstig uit de Maartenskerk te Sneek; +Kronen
in 1830 werden daar twee kronen verkocht aan J.G. Baron van Sytzama te Driesum
(B. van Haersma Buma, De grote of S. Maartenskerk te Sneek in Publicatieband
A.F.T. III, 51).
+
Acht tekstborden, eens versierd met afhangende festoenen, zoals uit de vorm van
+
de vleugelstukken is op te maken, XVIII.
Tekstborden
+
In de toren hangt een klok van 1617 met gotisch bovenrandopschrift: ‘int jaer
ons Heeren Jesu Christi duysent ses hondert ende seventien heeft mij Hans Falck +Klok
van Nuerenberg ghegoten in Leeuwarden’. Op de mantel vier alliantiewapens, waarvan
de twee eerste gekroond, en de namen: ‘Juncker Jacob Rufelaert/Syadde van Bungha;
Juncker Haie van/Rinia die Yunge; Lievinus Roelandts van/Ghendt minister in
Driesum/ende Talle Ude dochter; Sypke Reitses ende/Hilck Gertyens dochter’. Jonker
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Jacob van Ruffelaert en Syadde van Bungha woonden op Rinsma State, Haio van
Rinia op Ophustra.
+
Ten zuidwesten van de kerk aan de Schoolstraat staat het schoolhuis, een
dwarshuis onder breed zadeldak tussen topgevels. Het pand is nog steeds eigendom +Schoolhuis
van de Hervormde kerkvoogdij (afb. 112). Boven de smalle ingang is de voorgevel
als Vlaamse top verhoogd en door een klokgeveltje met natuurstenen aanzetkrullen
beëindigd.
Onder de krullen staat ‘Anno 1787’. Boven het venster dat door roeden in vijf
maal vier ruitjes is verdeeld is een stichtingssteen aangebracht met opschrift: ‘Den
5 juni 1787 heeft de Hoogwel/geboren Frülijn Anna van Sijtzama/aan dit schoolhuis
(vernieuwd omdat/het oude afgebrand was) den eersten steen gelegd/Ik ben als een
phenix uit mijn eygen asch verrezen/Toen A. van Sytzama hier lag den eersten
steen/Opdat voortaan de jeugd in mij worde onderwezen/Staa ik open en gereed ten
Nut van 't algemeen.
E. Meinderts’. De vier benedenvensters zijn nu in zes ruiten verdeeld. Inwendig
eenvoudige houten schouw en bedsteewand. Volgens de ‘Schoolmeester’ is de school
in 1854 vergroot.
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+

Zie Rinsma State.
+

Raadhuis

States
+

Buitenplaats, waarvan het herenhuis in 1947 herbouwd is met behoud van de
+
19e-eeuwse zijvleugels. Hoofdgebouw en zijvleugels zijn in 1970 en 1972
Rinsma State
verbouwd tot gemeentehuis. Het gebouw is gelegen in een landschappelijk aangelegd
park (afb. 92, 114-123).
+

R.V.A. I,

180; Teunissen, 77 e.v.; W. Loonstra, Rinsma State,
+
familiehuis-gemeentehuis, uitgave gemeente Dantumadeel 1975.
Litteratuur
+
Tekening door J. Stellingwerf 1723 (afb. 114); tekening door J. Gardenier Visscher
+
1786 (afb. 115); tekening gem. J.B(ulthuis), alle in coll. Fries Museum,
Afbeeldingen
Leeuwarden; gravure naar J.B. in Verheerlijkt Nederland; oude foto van het huis voor
de verbouwingen van 1942, coll. Fries Museum, Leeuwarden (afb. 118).
+

De naam Rinsma is niet duidelijk terug te voeren op de naam van een geslacht, dat
+
het huis bezeten heeft. De oudst bekende vermelding is die in het register van
Geschiedenis
Aanbreng van 1511, waar ‘Peter op Rinsma guedd’ voor 29 pondematen venen, 10
pondemaat zaailand en 31 pondemaat meden wordt aangeslagen, ‘lantheer Take
Buunghe’.
Winsemius noemt Take als edelman in Dantumadeel (Chronique, 402) en hij en
Gherck moesten zich in 1492 aansluiten bij het verbond met Groningen (Pax
Groningana 63,1). Ook in 1444 komt een Take Buunghe voor, die met zijn zonen
Gherck en Reneke vrede sluit met de stad Groningen (Pax Groningana 10,1). Deze
Take was in 1423 eeheer (bijzitter) in Dantumadeel (Sipma I, 38) en baarsman (arbiter)
in 1431 in een geschil tussen Klaarkamp en ene Popke te Lichtaard. Take uit 1511
was gehuwd met Ytsen Petersdr. Aylva en had een zoon Peter, die waarschijnlijk
identiek is met ‘Peter op Rinsma guedd’. Deze huwde Machteld van Wou uit Kampen,
die met de erfgenamen van haar man in 1538 processen voerde (Berns, 18, YY 3, 73
en 18, WW 2, 232 en 922). Peter en Machteld hadden waarschijnlijk geen kinderen
en we kunnen aannemen dat Peters broeder Wopcke Taeckes Buwinga na Peters
dood eigenaar van Rinsma werd. Hij huwde Oettien Willemdr. Heemstra, maar is
voor 1543 reeds overleden, een drietal minderjarige kinderen nalatende, waarover
Johannes van Heemstra voogd werd (Berns, 18, YY 6, 270).
Een dier kinderen tekende het Verbond der Edelen en hij en zijn broer stonden
bekend om hun anti-Spaanse gezindheid. Willem werd dan ook in 1569 verbannen
(Charterb. III, 762). Winsemius en Schotanus verhalen van zijn avonturen, die in
1568 op het schavot te Brussel eindigden. Waarschijnlijk liet hij geen kinderen na
en werden zijn broer Taecke en diens echtgenote Griet Andriesdr. nu bewoners van
Rinsma State. Bij zijn dood vóór 1589 liet Taecke grote schulden na, waarschijnlijk
ontstaan om hem los te kopen na het verraad, waarvan ook zijn broer Willem het
slachtoffer was geweest (Berns, 21 III, 108 e.v.).
Een dochter van Wopke Taeckes, Siadde genaamd, woont in 1614 met haar man
Jacob Ruffelaers ‘tot Bungha’ te Driesum (Berns 65, N I, 384; vgl. opschrift van de
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klok in de kerktoren). Zij is waarschijnlijk vóór of in 1617 overleden, daar haar man
dan voor zijn dochter Sijadtcke 130 Goudguldens betaalt aan Pieter Sickes, timmerman
te Kollum wegens het ‘opmaecken vant huis tot Rinsma tot Driesum’ en 10
Goudguldens, 20 stuivers aan Claes Jellesz, kistenmaker te Kollum wegens
‘kistmakerij int vs. huijs’ (Berns 65, N2, f 67 en 68). In 1638 wordt Wichman Woltersz
genoemd, gardenier van hopman Ruffelaert, die 100 Carolusguldens en nog eens
200 Carolusguldens schuldig was aan Wigbolt Riencx, gardenier tot Bergum wegens
gekochte bomen. Jacob Ruffelaers heeft toen dus een tuin laten aanleggen. Hij
testeerde 27 november 1652 op Rinsma State (Berns 20, EEE I, f. 210), waarbij zijn
dochter Siadde de helft erfde van de sate en state met de ‘huysingen, schuijre,
hovingen ende plantagie, met noch den koetsbedstede op den sale van dien staende
en de enterije ten noorden van de homeije der voors. sate leggende.....met de bomen,
plantagie, prijellen enz.’ zoals die door de testator na de boedelscheiding met Siadde
door hem waren aangelegd en aangekocht. Siadde van Ruffelaerd huwde in 1652
eerst met Joas van Roeland en later met Syrach Hotsesz van Aysma. De laatste was
een broeder van haar schoonzoon, met wie haar dochter, eveneens in tweede echt,
was gehuwd. Aldus kwam het huis in ieder geval in de familie van Aysma en wel
aan Horatius, zoon van Siadde's dochter. Horatius Lauta van Aysma
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huwde Catherina Recalf en zij vestigden zich in 1707 in het familiehuis. Van hen
vinden we ook wapenstenen en graven genoemd in de kerk te Driesum.
Horatius overlijdt in 1745, waarna zijn zoons het huis verkopen aan Fecco
Dominicus van Sytzama. Volgens Loonstra liet deze het oude huis afbreken en een
nieuw bouwen op dezelfde plaats. De wapensteen, die thans in de hal is ingemetseld,
herinnert hieraan. Er wordt gesproken van een formele tuin binnen een vierkant. De
Van Sytzama's bezaten ook Beslinga State te Friens, waar Fecco Dominicus is
overleden en waar zijn rouwbord in de kerk hangt (Publicatieband A.F.T. II, 28-29).
Rinsma State bleef tot 1931 in het bezit van de familie Van Sytzama, toen het in een
stichting werd ondergebracht.
Volgens Loonstra zou het 18e-eeuwse huis in 1843 zijn afgebroken en herbouwd
onder Douwe Jan Vincent van Sytzama, grietman en sedert de gemeentewet van
1851 eerste burgemeester van Dantumadeel. De oude wapensteen werd herplaatst,
zoals op een foto van het huis te zien is (afb. 118). Volgens Loonstra werd het
gebouwd door (architect?) Van der Wal, die tevens een huis bouwde voor J.H.
Teunissen, waarin een gedeelte van de 18-eeuwse betimmering werd toegepast.
Teunissen had een gardeniersbedrijf. De jongste dochter van burgemeester Van
Sytzama bracht het huis in 1928 onder in de Van Sytzamastichting tot instandhouding
van een ‘bosch- en wandelpark Rinsma State’ te Driesum. Van de inventaris werd
boelgoed gehouden.
Na enige jaren leeg gestaan te hebben, werd het huis in 1941 als bejaardenhuis
ingericht. In 1944 is het geraakt door een bommenvracht, die uit overvliegende
vliegtuigen gelost werd en is het middengebouw uitgebrand. Het werd in 1947
herbouwd voor dezelfde bestemming, die het tot 1964 behield, toen de bejaarden in
een nieuw tehuis werden ondergebracht. In 1970 tenslotte is het gebouw voor rekening
van de Van Sytzamastichting verbouwd tot gemeentehuis, dat er in 1971 werd
gevestigd (afb. 121).
+
De tekening van Stellingwerf (afb. 114) geeft kennelijk het vóór 1617 door Siadde
+
van Bungha en Jacob Ruffelaer gebouwde huis weer. Verkoopomschrijvingen
Beschrijving aan de hand
van
historische gegevens
van 1707 en 1745 spreken van ‘twee gewelfde kelders, acht kamers, voorhuis,
keuken, drie zolders, alsmede een schuur staande op het hiem, voorzien met twee
kamers en een melkkamer, stallinge en een hooysolder, hovingen, bloemtuin en
plantagien so binnen als buiten de gracht en een vijver rondsom liggen....Mitsgaders
een kleine boerenhuizinge daernaest met sijn hoff’ Het onderkelderde gedeelte is op
de tekening van Stellingwerf niet te herkennen.
Het in 1745 herbouwde huis zien wij op de schets van Gardenier Visscher en de
tekening van Bulthuis (afb. 115). Dit huis had een volslagen andere opzet en heeft
aan de voorzijde het aanzien van een landelijke deftige woning zonder verdieping
en met een zogenaamde Vlaamse gevel boven de middelpartij, waarin boven de
ingang de wapensteen is gevat, die in het tegenwoordige raadhuis nog bewaard wordt
(afb. 116). Mogelijk bevatte het huis toch meer dan de frontgevel doet vermoeden
en moet men een tweede bouwlichaam aannemen, waarop de vlaggestok staat, die
nog juist achter de topgevel te zien is. De kadastrale minuutkaart geeft inderdaad
een diepe achterbouw weer. Achter het tegenwoordige middengedeelte, dat deels
onderkelderd is, werden bij grondwerkzaamheden kelders aangetroffen (vriendelijke
mededeling W. Duinkerken). Rechts ter zijde ziet men op de 18e-eeuwse tekening
nog juist een gedeelte van de boerenhuizing. De tuin zien we aangelegd met dichte
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geschoren hagen, waarachter loofbomen opschieten. Tegen de achtergrond van de
hagen aan staken opgebonden planten.
Van het 1843 herbouwde huis bestaat een oude foto, die een blokvormig huis
weergeeft met een verdieping en laag dak, zoals omstreeks 1840 gebruikelijk was.
De ingang staat weer in een smal middenrisaliet, doch nu zijn er drie vensters aan
weerszijden. Naast het hoofdgebouw zijn dienstvleugels opgetrokken. Rondom het
huis een park in landschapsstijl. De dienstgebouwen zijn in aanleg nog aanwezig,
alleen het middengebouw is na de brand van 1944 herbouwd. In de vleugels zijn in
1972 de trouwzaal en raadzaal getimmerd.
+
Het park tekent zich in het landschap af als een diep met loofhout beplant perceel.
De kadastrale minuut van omstreeks 1820 geeft het gebouw weer voor de herbouw +Park
van 1843, gelegen in een rechthoekig omgracht perceel, dat in rechthoekige velden
is verdeeld. Het tegenwoordige landschappelijke park strekt zich voor en achter het
huis uit. Voor het huis is het driehoekig perceel, dat tussen het oude terrein en de
voor
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Rinsma State schuin weglopende rijweg lag, bij de tuin getrokken. In de scherpe
hoek is van de grond die verkregen werd bij het graven van een kronkelende vijver,
een heuvel opgeworpen, waarop een schuilhut van boomstammetjes staat (afb. 119).
Rechts van het huis werd de omringende smalle waterloop onregelmatig verbreed
en een heuvel opgeworpen als begrenzing met het naastgelegen land met de boerderij.
Ook achter het huis is een onregelmatige vijver gegraven in verbinding met een
gedeelte van de gracht, die het oude rechthoekige perceel omgaf. Over deze
romantische tuin bleef van het huis het uitzicht op de grote weide bestaan (afb. 123).
Tuin en weide zijn omgeven door aan weerszijden een brede laan; aan het einde van
de oostelijke laan is opnieuw een heuvel opgeworpen, waarop een schuilhut staat
(afb. 121). Van die heuvel had men uitzicht op de Petsloot.
+
In de hal is de wapensteen van het oude huis ingemetseld: het wapen is opgesteld
+
op een voetstuk geflankeerd door kanonmonden; als achtergrond dienen
Inventaris Wapensteen
krijgsvanen en pieken. De dekkleden hebben rococovormen, evenals de bekroningen
van de draperie, waartegen het geheel is opgesteld. Ter zijde geschubde velden (afb.
116). De steen is te zien op de tekeningen van Gardenier Visscher en Bulthuis boven
de ingang van het huis en zou dan in 1745 geplaatst zijn.
+
Portret van D.J.V. Baron van Sytzama door H.A. Pothast, 1886 (afb. 117).
+
+
Portret
Voor tuinmanswoning zie Van Sytzamaweg 37.
+

Tuinmanswoning

+

Ten zuiden van Driesum staat op de Schotanus-kaart een adellijk huis getekend,
Ophustra en naar de eigenaars later Rinia geheten. Op de uitgave van 1718 wordt +Ophustra
er geen naam meer bij gezet.
+
In het Fries Museum wordt een foto bewaard van een gevelsteen met de wapens
+
Rinia-Liuckema, die van deze state afkomstig zal zijn (afb. 111).
Gevelsteen
+

Teunissen, 88 e.v.
+

Litteratuur

+

Ophustra-state wordt vrij laat pas voor het eerst vermeld: in 1543 krijgen de pastorie
en de vicaris rente uit ‘Ophustrera guedt’, bewoond door ‘Swarte Maeke’ (Benef. +Geschiedenis
187). De state moet toen eigendom zijn geweest van Syds Tjaerda, die het goed in
1540 bij testament toedacht aan zijn dochter Kinsck, die met de knecht Frans Sijtsma
had moeten trouwen (archief Tjaerda portef. 29B). In 1609 worden Haio van Rinia
en Catherina van Goslinga als eigenaars op ‘Ophuistrazaete’ genoemd (Berns 64, K
1, 270). Het stamboek zegt dat Haio's ouders te Driesum woonden; Haio woonde in
1608 op Jarla te Wetsens (Berns 64 N1, 138). Hun dochter Paerck woonde wel te
Driesum en overleed daar ongehuwd; haar broer Haio was er in 1629 kerkvoogd
(Berns 65, N3, 182) en in 1636 dijkgraaf van Dantumadeel (ib. 64, K3, 146). Volgens
de gevelsteen zou hij zich vereeuwigd hebben en er belangrijke verbouwingen hebben
laten verrichten of mogelijk een poortgebouw hebben laten oprichten of wijzigen.
Hij was gehuwd met Beatrix van Liauckema, die van R.K. huize was. Op de torenklok
wordt zij dan ook niet genoemd; wel komt haar wapen er op voor geallieerd met dat
van Haio. Volgens Teunissen was de wapensteen in zijn dagen nog ingemetseld in
de boerderij ter plaatse en stond er een jaartal 1624 bij. In 1640 noemt het stemkohier
zijn weduwe eigenaresse van het goed, dat dan Rinia State heet. Zij wordt als papist
aangeduid. In 1660 wordt het goed onder naamgenoten verkocht: Haio van Rinia uit
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Huizum koopt de state van Juliana van Rinia te Leeuwarden. De naam Juliana komt
voor in de familie Liauckema van Sexbierum. Volgens Teunissen was zij de oudste
dochter van Haio en Beatrix.
Het goed wordt dan omschreven als ‘met d'huysinge, schuijre, hovingen, boomen
ende plantagie’ en met de ‘leegersteede inde kercke te Driesum in voegen die van
jr. Sicco van Paffenrode affgecoomen is’ (Berns 65, N1, 138). Volgens het stemkohier
van 1698 was de state toen in burgerhanden gekomen: eigenaar was toen Douwe
Andries, lakenkoopman te Dokkum, die het goed echter weer aan Tiaerd van Aylva
verkocht (Berns 17, SS 64, nr. 27). Na de kaart van Schotanus-Halma uit 1718 zijn
ons geen gegevens bekend.
+

Als vroegste bewoner van Halbada-state wordt genoemd Wobba Gherliffs, die in
+
1474 door de Schieringers gevangen gezet wordt op Grouwestins bij Engelum
Halbada en Wobbem
(Worp IV, 121, 122). Hij werd naderhand ingeruild tegen Ado Jongema uit
Rinsumageest. Behalve een
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Afb. 92. Plan van de beplanting van de 19e-eeuwse landschappelijk aangelegde tuin rond Rinsma
State, gezien uit het noorden. Opgenomen en getekend 1982.
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huis te Driesum bezat Wobba ook een stadshuis (‘op de hueck boven die Ee an die
Olde brugge’). Als Wobba Gherlfsma komt hij voor in het brievenregister van Hemma
Odda (Sipma IV, 70, 118). Hij zegelde nog in 1491 en 1492 (ib. 1, 387, 393). Wobba
overleed vóór 1505, want dan wordt Syds Wobbes als hoofdeling in Dantumadeel
genoemd (Winsemius 402). Sijdts maakte in 1506 een scheiding met zijn halfbroer
Wijbren Roerda te Genum betreffende goederen, welke hun moeder Ethie had
nagelaten. Wijbren kreeg daarbij toegewezen zeven rijnsgulden rente uit ‘Halbada
statha’ waarop wijlen Wobba en Ethie waren overleden (Sipma IV, 155). Van deze
rente vinden we in 1511 niets vermeld (R.V.A.). Halbada-state is dan 86 pondemaat
groot en is het eigendom van Sijds Wobbis. Schelte Tiaerda kreeg daaruit 12 stuivers
wat misschien 12 florijnen moet zijn. Immers in het testament van Scheltes zoon mr.
Sijds Tziaerda, wordt 12 florijnen rente uit Wobbema-state te Driesum toegewezen
aan Anna Sijdtsdr. Tziaerda (fam. archief Tjaarda nr. 1540). Syds Wobbesz was
anti-Bourgondisch gezind. Jeppe Stanye mag namelijk de schade die hem door Syds
was toegebracht op hem verhalen (Charterb. II, 337).
Het testament van mr. Sijds Tjaerda geeft nog deze bijzonderheid dat deze rente
in ‘die twie goeden toe Dresum (ligt), die Feije ende Sijds Roerda gebroeders ende
Lijvve Hette (Albada), hoer swaeger daer hebben; die welcke twee goeden voertijts
een saete ys gewest ende doe ter tijt genoempt is Wobma Weijde’. Omdat de
gebroeders Roorda te Genum woonden en Lieuwe Hette Albada te Poppingewier,
kunnen we aannemen dat de states Halbada en Wobbema sinds het begin van de 16e
eeuw geen adellijke bewoners meer gehad hebben. De states worden dan ook niet
meer aangegeven op de Schotanuskaart.

Woningen en boerderijen
+

Boerderij van het kop-hals-romptype waarbij de hals bijzonder kort is en slechts
de ingang bevat (afb. 129). Het voorend is sterk gerestaureerd en draagt in de nok +Achterweg 6
een jaartalanker 1814. Langs de zijden van de top beitelingen doch geen houten
deklijsten (meer). De schuur is blijkens de gietijzeren vensters eer midden 19e-eeuws.
+
Boerderij van het type waarbij het woongedeelte vrij voor de schuur staat en
gedekt is door een zadeldak tussen topgevels, waarvan de nok evenwijdig aan de +Achterweg 12
weg loopt (afb. 130). In de topgevel kleine lichtkozijnen; ingang in de voorgevel.
Daar dit pand reeds voorkomt op de kadastrale minuutkaart is het vóór omstreeks
1820 ontstaan.
+
Boerderij van het kop-hals-romptype evenwijdig aan de weg gebouwd (afb. 128).
+
Het korte voorhuis heeft een kelder tegen de achtergevel. Voorgevel met
Achterweg 14
beitelingen langs de zijden van de top en houten deklijsten. Het nokanker vormt het
bouwjaar 1786.
Omgaande bakgoot en borden op de beide schoorstenen van het vooreind. Hoewel
de kadasterminuut zulks niet aangeeft is het terrein door een gracht en een boomsingel
omgeven.
+
Boerderij van een zeldzaam type. Het brede voorhuis heeft een zadeldak tussen
+
topgevels, dat haaks op de nok van het schuurdak staat, met dien verstande dat
Van Sytzamaweg 20
het voorste dakschild doorloopt als voorschild van het schuurdak, dat met pannen is
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gedekt, terwijl de zijvlakken van het schuurdak met riet gedekt zijn (afb. 133). Het
type wordt wel het Bergumermeer-type genoemd (J.J. Spahr van der Hoek en Y.N.
IJpma, Tietjerksteradeel, Leeuwarden 1978, 97). De voorste nokbeëindiging van het
schuurdak wordt door een grote schoorsteen met bord gevormd; boven de zijtopgevels
staan ook schoorstenen, die oorspronkelijk stellig ook door borden gedekt waren.
De zijtopgevels hebben beitelingen langs de zijden. Daar op de kadastrale minuutkaart
op dit terrein een boerderij van het kop-hals-romptype staat aangegeven met de as
in oost-westrichting, moet de tegenwoordige vorm van na 1820 dateren. Mogelijk
is het woongedeelte deels behouden gebleven en is alleen de schuur verplaatst. Slechts
een kozijn aan de voorgevel staat op de oorspronkelijke plaats.
+
Ten westen van de boerderij die oorspronkelijk tot Rinsma State heeft behoord,
+
staat in tegenstelling tot de laatstgenoemde, evenwijdig aan de weg een grote
Van Sytzamaweg 22
boerderij van het kop-hals-romptype in het nokanker van het voorhuis gedateerd
1843 (afb. 132). Het voorhuis heeft een grote schoorsteen op elke topgevel,
oorspronkelijk beide gedekt door borden.
+
Aan de noordzijde van de weg gebouwde tuinmanswoning bij Rinsma State,
+
gedekt door twee evenwijdige kleine zadeldaken, die aan de voorzijde over de
Van Sytzamaweg 37
topgevels steken
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en eindigen tegen boeiborden met houtsnijwerk. In de toppen kleine ronde vensters
met gietijzeren rozetten. De vensters in de voorgevel hebben negen ruiten, in de
zijgevels staan er zes. De woning zal kort na de herbouw van Rinsma State in 1843
gebouwd zijn.
+
Boerderij van afwijkend type. Het brede voorhuis staat evenwijdig aan de weg
+
en is gedekt door een zadeldak tussen topgevels; evenwijdig daaraan staat een
Voorweg 6
schuur, waarvan de ingang in de lengtegevel is (afb. 131). De ingang van het voorhuis
is in de voorgevel; de bedsteden waren blijkens het keldervenster tegen de achtergevel.
Topgevels met beitelingen langs de zijden waarover houten deklijsten. Kleine
zesruitsvensters in de toppen. Ook de vensters van de begane grond hebben zes ruiten.
Na 1820 gebouwd.
+
Thans verdwenen keuterijtje onder rieten dak (afb. 136). Kleine zesruitsvensters,
die asymmetrisch in de voorgevel stonden wegens huishoudkeldertje en bedsteden +Voorweg 14
tegen de buitenwand. Het schuifkozijn in de zijgevel had vijfentwintig kleine ruiten,
XVIII.

Gehucht Oostwoud
De bebouwing ten oosten van de terreinen van Rinsma State wordt samengevat onder
de naam Oostwoud.
+
Vrij grote boerderij van het kop-hals-romptype, de schuur geheel met riet gedekt,
+
XIX (afb. 134, 135). Het voorhuis heeft twee topgevels met houten lijsten gedekt
Oostwoud 3
en door grote schoorstenen met borden bekroond. Zesruitsvensters, die asymmetrisch
in de voorgevel staan wegens de kast-bedstedenwand tegen de ‘binnengevel’.
Inwendig betegelde kamer met omlijst tableau op de schouw en voorkamer met
betimmerde schouw. Op het terrein een vuurhut.
+
Keuterboerderij van het kop-romptype blijkens de rollaag, langs de kanten van
de topgevel XIXB ontstaan (afb. 138). Dakgoot langs de voor- en zijgevel. Blijkens +Oostwoud 4
plaatsing van de vensters in de voorgevel was er een bedstedenwand tegen de
‘binnengevel’ boven een keldertje.
+
Oorspronkelijk kleine boerderij van het kop-romptype, thans woonboerderij (afb.
137). De voortopgevel heeft rollagen langs de kanten, twee kleine topvensters en +Oostwoud 9
een nokanker dat het jaartal 1859 vormt. Boven de vensters hanekamstrekken. Ter
zijde vuurhut.
+
Dubbele arbeiderswoning die waarschijnlijk bij de boerderij ten oosten heeft
+
behoord. Beide woningen hebben een gemeenschappelijk schilddak en
Oostwoud 16
zesruitsvensters, XIXB.
+
Grote boerderij van het in Friesland overigens ongebruikelijke, doch in deze
omgeving enige malen voorkomend stelptype, waarbij het voorhuis aan drie zijden +Oostwoud 18
vrij voor de schuur is gebouwd; de dakvlakken zijn de voortzetting van de kap boven
de schuur (vergelijk boerderij Starkenborg te Sybrandahuis en op Canter State).
Mogelijk is hier dezelfde architect als bij Starkenborg de ontwerper in opdracht van
Van Sytzama, en is ook deze boerderij omstreeks 1870 ontstaan. Ingang in het midden
van de voorgevel, waarboven een gemetselde dakkapel met versiering in het tympaan.
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Industriemolen
+

In 1622 wordt door Winsemius (Beschrijvinghe, achter de Chronique) alleen te
+
Driesum een ‘heerlijcke windmeulen’ genoemd. Ook deze werd in 1639 op de
Voormalige korenmolen
lijst van niet rendabele molens geplaatst; in 1714 werd de molen evenmin rendabel
geacht en zelfs getaxeerd om gesloopt te worden. Hij moest 550 guldens en 10 stuivers
opbrengen. Ook deze sloop werd echter uitgesteld, maar tussen 1739 en 1751 moet
de molen gesloopt zijn (vriend. mededeling D.M. Bunskoeke). De Schotanuskaart
tekent de molen ten zuiden van het dorp op de weg naar Ophustra State (vgl. Van
der Molen, Gemaal).

Driesumer terp
+

Ten noorden van het dorp op de Driesumer terp lag Canter State.
+

Canter State

+

R.V.A. I,
+

180, T.E. Teunissen, 59 e.v.
Tekening van J.S. Stellingwerf in coll. Fries Museum (afb. 125).

+

Litteratuur

+

Afbeelding

+

Teunissen vermeldt de geschiedenis van familie en huis als volgt: Claes Tymens,
in 1511 in het Register van den Aanbreng ‘op de terp’ gelokaliseerd, was gehuwd +Geschiedenis
met Rinsk Canter, dochter van Jacobus Canter, burgemeester van Leeuwarden, en
woonde te Dokkum. Hun dochter Anna huwde Jacob Adams, ook genaamd Canter.
Hun jongste zoon Frans Jacobs, burgemeester van Leeuwarden in 1576, erfde het
Huis; op
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de gevel zouden zijn wapens gestaan hebben. Hij testeert in 1565 en bezwaart het
goed met fidei-commis. Frans Canter krijgt in 1663 van zijn ouderlijk erfdeel de
‘huysinge, hof en cingel, langhuis ende hornleger Canter State genaamt’, gelegen op
de Driesumer terp, behalve een half hornleger waarop voorheen Franckena-huizinge
heeft gestaan. De dochter van Frans is Anna Clara, gehuwd met Eercke Haersma,
wier huis in 1722 wordt afgebeeld door J. Stellingwerf. E. Haersma werd burgemeester
van Harlingen, doch is gestorven op Canter State in 1710. In 1704 zou hij het slot
hebben laten verbouwen. De jongste dochter van Eercke en Anna Clara is in 1722
gehuwd met Titus Sloterdijck te Hallum en zou op Canter State gewoond hebben tot
1762; in 1761 voegde zich daarbij haar neef Poutsma, zoon van haar zuster Aurelia.
Een van zijn dochters huwde Van Knijff van Meekma State te Ferwerd. In 1782 werd
Canter State te koop aangeboden: ‘de Heerenhuizinge op Drysumerterp, Canter State
genaamd voorzien van 7 kamers, keuken, kelder, met twee zomerhuizen, hoveniershuis
en drie tuinen liggende in cingels en grachten’. De koop gaat echter niet door; Anna
Clara (Poutsma) verwerft het goed in 1801 en in 1803 verkoopt Van Knijff Meekma
State.
Als het huis tenslotte in 1855 op afbraak verkocht wordt, heet het voor weinig
jaren gebouwd te zijn en elf kamers te bevatten. De beschrijving ervan geeft Teunissen
kennelijk uit zijn eigen familiepapieren uit 1846: het zou in 1807 nieuw gebouwd
zijn en had aan weerszijden van het ingangsbordes vier vensters. Boven de ingang
staat de aloude wapensteen met kwartierwapens en herinneringen aan verbouwingen
in 1577, 1665 en 1704. Er waren twee zomerhuizen, waarvan er een bewoners had
die boodschappen aannemen moesten, en een schiphuis. Tussen beide singels waren
wandelpaden en zuidelijk van het huis tuinen en park waarin een visvijver. Na verkoop
voor f 3000, - wordt het huis afgebroken.
+
Het door Stellingwerf voorgestelde huis ziet er nog geheel 17e-eeuws uit en kan
niet veel vertrekken hebben bevat, hoogstens de zeven kamers die in 1782 vermeld +Gebouw
worden. Zelfs voor een verbouwing uit 1665, die Frans Canter na de boedelscheiding
van 1663 tot stand gebracht zou kunnen hebben, ziet het afgebeelde huis er ouderwets
uit. Naast de ingang was een opkamer naar vroeg 17e-eeuwse trant. Mogelijk is de
aanbouw onder de aankapping een latere toevoeging. Ook de verbouwing van 1704
kunnen we uit hetgeen Stellingwerf afbeeldt, niet herkennen. De verbouwingen
zouden dan slechts betrekking moeten hebben op inwendige verfraaiingen, waarvan
mogelijk de forse schoorstenen met smeedijzeren bekroningen getuigen. Het door
Teunissen beschreven gebouw kan datgene zijn, dat op de kadasterminuut binnen
de grachten en aan het einde van de oprijlaan staat, en zou dus voor 1820 gebouwd
moeten zijn. Langs de oprijlaan staan twee boerderijen en direct achter de grachten
nog een (afb. 89).
+
Thans staat op het State-terrein een grote boerderij van het stelptype met een aan
drie zijden vrijstaand woongedeelte, zoals er in de tweede helft van de 19e eeuw +Boerderij
in deze streek enige gebouwd zijn (afb. 124). De melkkelder was aanvankelijk rechts
in de voorgevel. De ingang en vensters van het woongedeelte kwamen daardoor hier
asymmetrisch links in de gevel te staan. Het zeer brede pannen gedekte voorschild
van het dak is bekroond door een grote schoorsteen met bord, waarin alle rookkanalen
samenkomen.
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+

Aan de Wouddijk staat een boerderij van het kop-hals-romptype. Het voorhuis is
+
gevat tussen topgevels, waarvan de voorste door rollagen gedekt is. Boven de
Wouddijk 3
kozijnen flauw gebogen hanekamstrekken, XIXd-XX (afb. 126-127). In de achtergevel
is een gevelsteen toegepast, die in 1930 door Minnema getekend werd als
hekpaalbekroning, gehouden door een leeuwtje (coll. Fries Museum Leeuwarden).
Mogelijk gaat het om de steen waarvan de ‘Schoolmeester’ schrijft dat hij van
‘Potterstate’ afkomstig is.
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Koperen cartouchevormige plaat, gedateerd 1771 op de preekstoelkuip voor de aanhechting van de
lezenaar. Opname 1974.
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Afb. 93. De kerk door J. Stellingwerff getekend in 1722 met de laat-middeleeuwse toren.

Afb. 94. De zonnewijzer boven de zuidelijke toegang van de kerk. Opname 1975.

Afb. 95. De kerk uit 1713 met de 19e-eeuwse toren. Opname 1974.

Afb. 96. De preekstoelkuip uit 1714 met de koperen lezenaar en de gesneden versiering op het
middenpaneel uit 1771. Opname 1974.
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Afb. 97. Het inwendige van de kerk naar het oosten gezien. Opname 1974.

Afb. 98. De koperen lezenaar door Lieuwe Geerts uit 1771. Opname 1974.

Afb. 99. Het achterschot van de preekstoel. Opname 1974.
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Afb. 100. Het orgel door A.A. Hinsch uit 1781 en orgelbalkon met snijwerk door Jan Yges. Opname
1974.

Afb. 101. De gebeeldhouwde wapenstenen in de dammen tussen de vensters en in het koor. Een aantal
heeft later gewijzigde wapenfiguren en opschriften en is van de kroon boven het wapen beroofd.
Origineel zijn de stenen nrs. 102, 107 en 108, waarvan de eerste in 1720 door Th. Nauta is gemaakt.
Opnamen 1974.

Afb. 102. De gebeeldhouwde wapenstenen in de dammen tussen de vensters en in het koor. Een aantal
heeft later gewijzigde wapenfiguren en opschriften en is van de kroon boven het wapen beroofd.
Origineel zijn de stenen nrs. 102, 107 en 108, waarvan de eerste in 1720 door Th. Nauta is gemaakt.
Opnamen 1974.

Afb. 103. De gebeeldhouwde wapenstenen in de dammen tussen de vensters en in het koor. Een aantal
heeft later gewijzigde wapenfiguren en opschriften en is van de kroon boven het wapen beroofd.
Origineel zijn de stenen nrs. 102, 107 en 108, waarvan de eerste in 1720 door Th. Nauta is gemaakt.
Opnamen 1974.
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Afb. 104. De gebeeldhouwde wapenstenen in de dammen tussen de vensters en in het koor. Een aantal
heeft later gewijzigde wapenfiguren en opschriften en is van de kroon boven het wapen beroofd.
Origineel zijn de stenen nrs. 102, 107 en 108, waarvan de eerste in 1720 door Th. Nauta is gemaakt.
Opnamen 1974.
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Afb. 105. Herenbank omstreeks 1710 met wapens Haersma-Canter, bewoners van Canterstate. Opname
1974.

Afb. 106. Achttiende-eeuwse herenbank met wapen Sytzama-Clant, welke familie in 1745 eigenaar
van Rinsma State werd. Opname 1974.

Afb. 107. De gebeeldhouwde wapenstenen in de dammen tussen de vensters en in het koor. Een aantal
heeft later gewijzigde wapenfiguren en opschriften en is van de kroon boven het wapen beroofd.
Origineel zijn de stenen nrs. 102, 107 en 108, waarvan de eerste in 1720 door Th. Nauta is gemaakt.
Opnamen 1974.
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Afb. 108. De gebeeldhouwde wapenstenen in de dammen tussen de vensters en in het koor. Een aantal
heeft later gewijzigde wapenfiguren en opschriften en is van de kroon boven het wapen beroofd.
Origineel zijn de stenen nrs. 102, 107 en 108, waarvan de eerste in 1720 door Th. Nauta is gemaakt.
Opnamen 1974.

Afb. 109. De gebeeldhouwde wapenstenen in de dammen tussen de vensters en in het koor. Een aantal
heeft later gewijzigde wapenfiguren en opschriften en is van de kroon boven het wapen beroofd.
Origineel zijn de stenen nrs. 102, 107 en 108, waarvan de eerste in 1720 door Th. Nauta is gemaakt.
Opnamen 1974.

Afb. 110. Tekening door A. Martin van een cartouche van een gevonden zerk met wapen
Goslinga-Liauckama; vgl. afb. 104.
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Afb. 111. Reproduktie van een foto van een wapensteen Rinia-Liauckama van Rinia State. Verblijfplaats
onbekend. Opname 1931.

Afb. 112. Het schoolhuis uit 1878 met Vlaamse topgevel. Opname 1974.

Afb. 113. Het dorp Driesum, einde 19e eeuw getekend door J. Gardenier Visscher met de
laat-middeleeuwse toren en twee hoefsmids-travaljes.
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Afb. 114. Rinsma State getekend door J. Stellingwerf in 1723.

Afb. 115. Rinsma State, na 1745 getekend door J. Gardenier Visscher.

Afb. 116. De wapensteen Sytzama in de hal van Rinsma State. Opname 1983.

Afb. 117. Portret van burgemeester Van Sytzama door H.A. Pothast, 1886.

Afb. 118. Het in 1843 herbouwde Rinsma State omstreeks 1900. Naar foto in coll. Fries Museum.
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Afb. 119. Houten prieel op de heuvel achter in het park van Rinsma State. Opname 1983.

Afb. 120. Houten prieel in het voorste gedeelte van het park rond Rinsma State. Opname 1983.

Afb. 121. Rinsma State in het landschappelijk aangelegde park gezien van het westen met het
stalgebouw uit 1843. Opname 1974.

Afb. 122. De woning over de rijweg ten noorden van de state. Opname 1983.
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Afb. 123. Reproduktie naar foto begin 20e eeuw van de vijver en de parkaanleg achter Rinsma State.
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Afb. 124. De boerderij op Driesumerterp van het stelptype omstreeks 1870. Opname 1983.

Afb. 125. Canterstate op Driesumerterp, getekend door J. Stellingwerf in 1722.

Afb. 126. Wapenleeuwtje in de achtergevel van boerderij Wouddijk 3. Opname 1983.

Afb. 127. Boerderij Wouddijk 3 van het kop-hals-romptype uit omstreeks 1900. Opname 1983.
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Afb. 128. Boerderij aan de Achterweg 14, in het nokanker gedateerd 1786. Opname 1983.

Afb. 129. Boerderij aan de Achterweg 6, volgens het nokanker gebouwd in 1814; gerestaureerd in
1983. Opname 1983.

Afb. 130. Boerderij Achterweg 12 met dwars voor de schuur staand woongedeelte; gebouwd voor
1820. Opname 1983.
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Afb. 131. Boerderij Voorweg 6, waarvan de schuur evenwijdig aan het dwars geplaatste woonhuis is
gebouwd; na 1820 ontstaan. Opname 1983.

Afb. 132. Grote boerderij ten westen van Rinsma State van het kop-hals-romptype met lang voorhuis;
in nokanker gedateerd 1843. Opname 1983.

Afb. 133. Boerderij ten westen van bovenstaande, van het zogenaamde Bergumermeertype, ontstaan
na 1820 ter vervanging van een boerderij van het kop-hals-romptype. Opname 1982.
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Afb. 134. Tegeltableau op de schouw in de boerderij Oostwoud 3. Opname 1983 en fotomontage van
enige tegels.

Afb. 135. Boerderij Oostwoud 3. Opname 1976.

Afb. 136. Thans verdwenen keuterijtje aan de Voorweg. Opname 1967.

Afb. 137. Boerderij Oostwoud 9 van het kop-hals-romptype met korte hals, in nokanker gedateerd
1859. Opname 1976.

Afb. 138. Midden 19e-eeuws keuterijtje Oostwoud 4 van het kop-romptype. Opname 1977.
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Janum
Janum is een van de drie in het kleigebied van de gemeente gelegen dorpen en voorts
een van de twee waarvan de kerk op een terp is gelegen. Opvallend is, dat dit tot
Dantumadeel behorend dorp noordelijk van de Ee ligt, terwijl elders veelal de grens
tussen deze gemeente en Ferwerderadeel door dit water gevormd wordt. In de
litteratuur wordt dit verklaard door te wijzen op het feit dat Janum oorspronkelijk
een uithof vormde van het klooster Klaarkamp, gelegen onder Rinsumageest
(Glazema, Gewijde plaatsen, 202; Van Buijtenen, Dorp 65).
De hieronder beschreven bouwgeschiedenis van de kerk geeft geen duidelijke
aanleiding tot een dergelijke veronderstelling. Wel blijkt het klooster hier in 1511
veel grondbezit te hebben, wat van invloed zal zijn geweest bij de vaststelling van
de begrenzing van de grietenij (R.V.A. 1, 200).
De Tegenwoordige Staat (249) vermeldt in 1786 dat Janum het kleinste dorp van
de grietenij is, gerekend naar het aantal stemmen. De omvang van de dorpsbebouwing
blijkt aan de hand van het 18e- tot 20e-eeuwse kaartmateriaal altijd zeer gering te
zijn geweest. De bebouwing op de kleine kerkterp heeft nooit uit meer dan enkele
gebouwen bestaan.
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Afb. 139. Kopie van het kadastrale minuutplan omstreeks 1820. Schaal 1:7500.
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Afb. 140. Luchtfoto. Schaal 1:6250. Opname 1977.
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Afb. 141a. Plattegrond, doorsneden en details van het kerkgebouw van Janum. Getekend 1983 naar
opmetingen 1976.

Afb. 141b. Details aan het gebouw: a. profiel van de vensters (links) en siernissen (rechts); b. gevonden
gewelfrib; c. profiel van de ingang noordzijde; d. profiel van de ingang zuidzijde; e. profiel van de
muraal van de noordwestelijke hoekpilaster. Getekend 1982.

Afb. 141c. Links: gevonden zandstenen zerk en altaarblad; de dubbele lijn onderaan geeft de
portaalwand aan, die voor de restauratie aanwezig was. Tekening 1944. Rechts: Gevonden baksteen
met ingestempeld strooipatroon. Tekening 1944.
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Afb. 141d. Reconstructie van de koorsluiting van de kerk van Janum voor de restauratie. Links detail
kolonnet. Getekend 1976 naar opmeting in dat jaar.

Kerkgebouw
+

Het kerkgebouw ligt op een hoge terprest, waarop voorts nog slechts enige opstallen
+
en een grote boerderij staan. Het kerkhof is omheind door een heg. De kerk is
Hervormde kerk
eigendom van de Hervormde gemeente en in gebruik afgestaan aan het Fries Museum
te Leeuwarden als uithof (afb. 141-154).
+

R.V.A. I, 200; Benef. 204; R.V.G.O. 162; Charterb. II, 724; Botke 195; Van Buijtenen,

+
Dorp, 65 en afb. 17; P. Glazema in: Een kwart eeuw, 409-420; Kerkmuseum
Litteratuur
Janum, gids Leeuwarden 1967; R. Steensma en W.J. Berghuis, De kerk van Janum,
in: Bulletin K.N.O.B. 1970, 53.
+
Tekening door J. Stellingwerf (afb. 144); twee tekeningen door A. Martin en een
+
anoniem, XIX, collectie Fries Museum, Leeuwarden (afb. 142, 148).
Afbeeldingen

+

Blijkens het register van den Aanbreng had Klaarkamp te Janum grondeigendom,
+
dat op de derde plaats komt van Klaarkamp uit gerekend na het eigendom te
Geschiedenis
Rinsumageest en te Sybrandahuis. Volgens een ongedateerd handschrift omstreeks
1576 (archief Klaarkamp nr. 37) kwam Janum zelfs op de eerste plaats wat
floreenaanslag betreft (daar de goederen te Rinsumageest door het klooster zelf
gebruikt werden en geen floreen opbrachten). Dit is de aanleiding geweest voor de
onderstelling dat Janum een uithof zou zijn geweest. Een stuk uit 1538 in het
archief-Tjaarda (Charterb. II, 724) geeft voorts een kijk op de situatie; de Stadhouder
weigert daarin de benoeming van een nieuwe pastoor goed te keuren, daar Syds
Tjaarda daarover alleen heeft beslist en voorheen ook de gemeente en de abt van
Klaarkamp daar recht toe hadden. Dit recht zal samenhangen met het grote
grondeigendom, dat Klaarkamp in 1511 te Janum had. Ook Schelte Tjaarda wordt
daar enige malen als landheer genoemd. Hoe het recht van de drie eigenaren ontstaan
is valt slechts te gissen. Mogelijk heeft een Tjaarda land geschonken aan Klaarkamp
en vinden we die schenking in 1543 vermeld als ‘'t corpus van het leen’.
De kerk is in 1942-1944 gerestaureerd onder leiding van ir. J.J.M. Vegter te
Leeuwarden. Bij die gelegenheid werd het koor vrijwel vernieuwd en op beton
gefundeerd, en werd de westgevel met een topgevel bekroond. Waar zij gevonden
werden zijn de oude vensters hersteld; twee jongere aan de zuidzijde zijn weggewerkt.
Tijdens de restauratie is een bodemkundig onderzoek ingesteld. Het koor was toen
reeds grotendeels vergraven ten behoeve van de betonfundering. Wel kon worden
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vastgesteld dat daar in het grondprofiel een brandlaag van riet en leem aanwezig
was, die naar Glazema in 1947 schrijft, niet in het schip werd aangetroffen. In de
westelijke helft van het schip werden brandsporen vermengd met leem en bronssintels
gevonden, zodat men moet aannemen dat daar een klok gegoten is. De fundering
bestond in het schip uit grondverbetering van door elkaar grond, schelpen en
baksteenpuin.
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Oostelijk van de ingang vond Glazema een lichte fundering van een dwarsmuur,
althans gedeelten daarvan en tussen de ingang en het middelste vensterpaar een
altaarfundering (afb. 150). Daar de funderingsrest van de dwarsmuur juist voor het
altaar ligt, kunnen ons inziens dwarsmuur en altaar niet gelijktijdig in gebruik geweest
zijn. Men moet dan wel concluderen, dat de dwarsafscheiding uit de reformatorische
tijd dateert en deze later westwaarts verplaatst is, toen ook de ingang meer westelijk
werd ingebroken.
+
Het gebouw bestaat uit een eenbeukig schip met een inwendig halfrond, uitwendig
+
flauw achtzijdig koor.
Beschrijving
+
De baksteen meet aan het schip 31 × 9,3 cm, 10 lagen 98 cm, dus met zeer dunne
voegen verwerkt. Aan het koor meet de steen 28 × 7,5, 10 lagen 90 cm in vrijwel +Materiaal
uitsluitend strekken in halfsteensverband. De binnenzijde was veel onregelmatiger
gemetseld dan de buitenzijde.
+
Schip en koor zijn van elkaar gescheiden door een bouwnaad, die ook vóór de
+
restauratie uitwendig en tijdens de restauratie inwendig duidelijk aan het licht
Schip
getreden is (afb. 151). Aan de nog gave noordzijde was het muurwerk van het schip
versierd door een groep van drie rondboognissen oostelijk van de gedichte ingang
en een dergelijke nis westelijk daarvan. Van de groep van drie bleek de middelste
een gedicht venster te zijn. De twee nissen, die gevuld zijn met baksteenvlechtwerk,
zijn omlijst door een bakstenen kraal in de rechte dagkant. Het venster is omlijst door
een profiel op de buitenhoek van dagkant en muurvlak, bestaande uit een kraal
begeleid door twee groeven aan weerszijden; de dagkant is bovendien geprofileerd
door een soort accolade-profiel. Dit werd ook aangetroffen aan een laagstaand venster
oostelijk van de trits, aan de rondboognis van de noordelijke ingang en aan de
westgevel. De westelijke nis is behandeld als de flankerende nissen van het venster.
Aan de zuidelijke gevel was een gelijke indeling als aan de noordzijde; alleen was
het venster daar naar beneden vergroot en was het lage venster verstoord door een
later ingebroken en segmentbogig gesloten venster. De ingang stond aan deze zijde
in een spitsbogige nis met een eenvoudig profiel van een afschuining. De westelijke
nis was niet zichtbaar en in de westelijke travee was een jongere toegang gebroken.
Het muurwerk was afgesloten door een hollijst, die aan de absis overging in een
bolprofiel dat zich voortzette langs de noordzijde, te zamen de oorspronkelijke
profiellijst vormend. De westgevel was bij de aanvang van de restauratie geleed door
een liseen aan de zuidelijke hoek en een in het midden van de gevel; deze had ter
hoogte van de vensters een kraalprofiel langs de zijden. Aan weerszijden daarvan
staan kleine vensters die grotendeels nog aanwezig waren en wier dagkanten
gedetailleerd zijn als aan de vensters in de noord- en zuidgevel.
+
De absis springt uitwendig ter dikte van een halve steen in. De noordzijde van
+
de koortravee was ook voor de restauratie gesloten. Aan de zuidzijde was in de
Koor
koortravee een soortgelijk venster gebroken als wij reeds bij het schip vermeldden;
het oversneed een ouder lager staand venster. Aan de zuidoostzijde van de absis was
een evengroot venster ingebroken, dat alleen in de bovenste helft met kleine steen
was omlijst. In de eerste sluitingszijden aan de noord- en zuidzijde waren laagstaande
vensters gedicht; het zuidelijke was voordien vergroot en korfbogig gesloten. Daar
het koor achtzijdig gesloten is, werd een laagstaand middenvenster zuidelijk van de
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middenhoek geplaatst. Naar oude foto's te oordelen was het niet tegelijk met het
metselwerk aangebracht.
Tegen de noordoostelijke hoek van de absis stond een zware steunbeer. Het
bovenste gedeelte van het muurwerk van de absis bestond volgens oude foto's uit
iets dikkere steen en had op de hoeken uitgemetselde kralen opgaand van een console
bestaande uit een liggende en een staande kop.
+
Het koormuurwerk bleek aan de westzijde afgewerkt te zijn, waartegen het
schipmuurwerk ‘koud’ was opgemetseld (afb. 151). De westelijke hoeken van de +Inwendig
kerk bleken doorgaand gemetseld te zijn en vertonen de aanzet van een overwelving
(afb. 154); aan de voet van de muren zijn voorts de voetingen gevonden van
gordelbogen, waartegen gewelven gerust hebben. Tegen de noord-, zuid- en westmuur
zijn de flauw spitsbogige muralen te zien van deze gewelfkappen en boven het
oostelijke laaggeplaatste venster nog een lage aanzet. In de zijmuren van het koor
zijn rondbogige nissen uitgespaard. Daarboven loopt een rondgaande versnijding.
De meest westelijke gedeelten van de muren van de koortravee waren aan de
binnenzijde afgekloofd. Uit de opgraving bleek, dat hier noord-zuid lopende gedeelten
muur waren weggehakt. Ook bij de aanzet van de absis was in het muurwerk mogelijk
een afgekapte gordelboog te zien. Bij de aanvang van het
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bodemonderzoek was daar het beton van de fundering reeds gestort. De ingang kon
door een sluitbalk vergrendeld worden. De grenen kap, waarin zeer veel hout was
gebruikt, was 17e-eeuws of jonger; nu is een open kap met strowissen onder de
pannen aangebracht, bestaande uit de helft van de aangetroffen spanten.
+
Niettegenstaande Glazema's argumentering dat het koor jonger zou zijn dan het
overwelfde schip, menen wij met W.J. Berghuis, dat het koor het oudste gedeelte +Bouwgeschiedenis
van de kerk is. Het steenverband van vrijwel louter strekken is alleen in het begin
van de baksteenverwerking toegepast; de details van het schip zijn duidelijk
laatromaans. De westzijde van het koormuurwerk was bovendien afgewerkt. De
versnijding inwendig in het koor wijst op een overwelving; ook de laaggeplaatste
koorvensters wijzen daarop.
Het absisgewelf zal tegen een absisboog gerust hebben. Aan de westzijde was het
koor begrensd door een noord-zuidlopende muur met een opening in het midden,
waarover een triomfboog geslagen zal zijn geweest. De door Glazema onderkende
brandsporen kunnen dateren uit de periode dat het gewelf nog niet ingemetseld was
of van een rietdekking van de koortravee. Het schip vertoont late kenmerken aan de
vensterprofielen, van rond 1300, en was overwelfd met twee koepelgewelven; het
verving blijkens baksteenpuin in de fundering een vroeger, eveneens bakstenen schip.
De afsluitende muur van het koor werd gesloopt en een derde gewelfvak moet zich
uitgestrekt hebben over de koortravee en het aangrenzende gedeelte van het nieuwe
schip. De lage boog in de noordermuur die tegen de voormalige triomfboog loopt
kan ons inziens niet anders verklaard worden dan als een decoratieve spaarboog die
het veld onder het gewelf deelde (evenals het westelijke gewelf te Genum). Het
muurwerk van de absis werd in het grotere materiaal van het schip verhoogd om een
doorlopende dakvoet te krijgen. Profielstenen die in het muurwerk en rond de kerk
gevonden zijn, moeten uit deze bouwperiode stammen. In een baksteen vrij hoog in
de muur is het jaartal 1620 gekrast, mogelijk duidend op wijziging van de kap.
+
Voor de restauratie was een 17e-eeuwse houten preekstoelkuip met getoogde
+
panelen aanwezig; deze zou in de omgeving van Leeuwarden nog ergens in een
Inventaris
evangelisatielokaal aanwezig moeten zijn (afb. 153).
Op de noordwand is een fragment van een decoratieve wandbeschildering
gevonden.
In de kerkruimte is een aantal voorwerpen opgesteld, deels uit de kerk, grotendeels
van elders in Friesland afkomstig en eigendom of bruikleen van het Fries Museum.
Uit de kerk en van het kerkhof is het volgende afkomstig:
+
Een altaarsteen van rode zandsteen waarop vijf wijdingskruisen, 126 × 74 cm.
+
Martin 69.
Altaarstenen
Fragment van een altaarsteen van rode zandsteen met drie wijdingskruisen, 102
× 75 cm. Martin 71.
+
Trapeziumvormige sarcofaagdeksel van rode zandsteen versierd met twee
levensbomen, 148 × 87-68 cm; XII. Martin 65. (vgl. Kiesow, Ostfriesische Kunst, +Zerk
21-27) (afb- 141c).
+
In de hangende klokkestoel tegen de westgevel een klok, diam. 80,5 cm met
opschrift ‘Anno Dni MCCCCLXXXIX dn s Hinricus Sidse Bottinge Capitanius in +Klok
der Gest (Rinsumageest) Katrina (?) ent Claus Maria (?)’. Op de mantel kleine reliëfs

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

van de Madonna met kind en duif, H. Bisschop met staf en mijter (S. Nicolaas?) en
vrouwelijke heilige met zwaard (Catharina).
+
Bij een der kerktoegangen liggen twee granietkeien met een kleine uitholling in
+
het bovenvlak.
Kerkhof

Woningen en boerderijen
Op de terp staan ten westen en noorden van de kerk drie opstallen, aanvankelijk ieder
waarschijnlijk als keuterij gebruikt. De pandjes ten westen van de kerk zijn de laatste
jaren gerestaureerd als woning. Zij hebben alle een zadeldak tussen topgevels. Aan
nr. 6 is deze bij de restauratie van hout aangevuld (afb. 155), nr. 10 is het meest gaaf
en draagt in de voorgevel ankers 1628 (afb. 159). De inwendige details aan het
bedschot dateren echter niet uit de 17e eeuw. De in kruisverband opgetrokken top
van de voorgevel zou 17e-eeuws kunnen zijn; beneden is herbruikte mopsteen
toegepast.
+
Aan de oprit van de terp staat een grote boerderij van het kop-hals-romptype met
onderkelderd voorhuis (afb. 156, 157). Boven de zesruitsvensters zijn de strekken +Boerderij nr. I
gebogen; forse schoorstenen met borden boven beide topgevels. Hoewel de boerderij
reeds op de kadastrale minuut op deze plaats staat getekend, doch met een kort
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voorhuis, ziet het ernaar uit dat de boerderij in de tegenwoordige vorm omstreeks
1830 of iets later gebouwd is.
+
Aan de Eedijk stond tot in de jaren zeventig een boerderij van het
+
kop-hals-romptype, waarvan echter het voorhuis toen is afgebrand. Hierna is de
Boerderij aan de Eedijk
boerderij als menig andere in deze streek van het voorhuis ontdaan en als stelp hersteld
(afb. 160). De kadastrale minuutkaart geeft de boerderij reeds met een lang voorhuis
weer en hij zal in de 18e eeuw zo gebouwd zijn geweest.

Voormalige poldermolen
+

De in 1855 in de polder Tamsma ten zuiden van de kerkterp gebouwde achtkante
+
zogenaamde boeremolen werd in 1970 afgebroken en overgebracht naar Jelsum
Boeremolen
bij Dekama State.
+

Molens van Friesland, 166; Fries molenboek 162; Molens in Friesland in oude
ansichten, 11, 26.
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Rinsumageest
Het dorp is gelegen op de noordwestelijke rand van de Dokkumer Wouden, waar dit
gebied overgaat in het kleilandschap. In het verleden was Rinsumageest het
belangrijkste dorp van de grietenij. De oudste uit de bronnen bekende grietman (1242)
was uit ‘Gaast’ afkomstig (v. Buijtenen, Leppa, 13). Door de Tegenwoordige Staat
(243) wordt Rinsumageest het grootste en aanzienlijkste dorp van de grietenij
genoemd. Van 1593 tot 1880 was het de hoofdplaats van Dantumadeel.
In de goederenlijsten van het klooster Fulda, daterend uit de tweede helft van de
8e eeuw en het jaar 945, komt de naam Ringesheim voor (Dronke, c. 7, c. 37). Deze
vermelding heeft aanleiding gegeven tot verschillende opvattingen over de oudste
geschiedenis van de nederzetting. Gysseling identificeert deze naam met Rinsumageest
(Gysseling, 847). Volgens Halbertsma slaat de 8e-eeuwse vermelding niet op het
tegenwoordige dorp, maar op de terp twee kilometer ten noorden van het dorp waar
het klooster Klaarkamp zich in de 12e eeuw vestigde (Halbertsma, Terpen, 117, 193).
De naam zou in een later stadium op het tegenwoordige dorp zijn overgegaan. De
overweging voor deze opvatting is dat in de 8e-eeuwse naam het element ‘geest’ niet
aanwezig is, maar het onderdeel ‘-heim’. De heemnamen zijn in deze streek vooral
aan het terpengebied verbonden. ‘Geest’ is een aanduiding voor zandgrond, tegenover
of temidden van veen- en kleigrond (Moerman, 70).
Meer in het bijzonder vormen geesten complexen akkerland die met name bekend
zijn uit de Westnederlandse kuststrook waar ze op de strandwallen waren gelegen.
Aldaar was dit element in de plaatsnaamgeving in de 9e eeuw bekend (Moerman,
71).
De opvatting dat Ringesheim op de Klaarkamper terp gevonden moet worden valt
niet zonder meer aan te tonen. Weliswaar is in de terp archeologisch materiaal uit
de Romeinse tijd aangetroffen, maar van bewoningssporen voorafgaand aan de bouw
van het klooster in de 12e eeuw wordt geen melding gemaakt (Praamstra/ Boersma,
174, 175).
De Schotanus- en Eekhoffkaarten laten zien dat in de omgeving van het dorp
opmerkelijk veel terpen en wieren lagen die uitgangspunt voor de bewoning van het
noordwestelijk deel van de Dokkumer Wouden kunnen hebben gevormd. Het meest
opvallend daarbij is een tweetal terpen die slechts 500 meter noordelijk van de kerk
lagen. Deze terpen lagen op de rand van het kleigebied en de Wouden en vormden
daarmee een voor de hand liggend uitgangspunt voor de occupatie van dit gebied.
Het kaartmateriaal laat voorts zien dat direct ten oosten van de woonheuvels een weg
liep die van de dorpskom via de kerk naar het klooster leidde.
De Schotanuskaart van 1718 en de eerste militair-topografische kaart van 1854
geven aan dat op en rond deze terpen een complex akkerland lag dat door weiland
was omgeven. De ligging van deze akkers op de rand van hoger gelegen gronden
komt onder soortgelijke landschappelijke omstandigheden overeen met de ligging
van Westergeest en de Wijgeest onder Oudwoude in Kollumerland. Het terrein ten
noordwesten van de kerk te Rinsumageest zou op die gronden als de geest in
aanmerking komen en tevens het gebied zijn waarop de vermelding Ringesheim
betrekking had. Deze opvatting betekent dat het element geest in de 8e-eeuwse
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Afb. 161. Kopie van het kadastrale minuutplan omstreeks 1820.

plaatsnaamgeving hier nog niet van invloed is geweest. Het tijdstip waarop de
bewoning zich vervolgens ten zuidoosten van het aan deze terpen grenzend
Woudgebied uitstrekte, wordt globaal aangegeven door de ouderdom van de op de
zandgrond gebouwde kerk. De bouwgeschiedenis geeft hier het einde van de 11e of
het begin van de 12e eeuw voor aan. Het vermoeden van een voorganger van de kerk
en sporen van een grafveld daaronder vervroegen dit tijdstip nog enigszins (Glazema,
in: Een kwart eeuw, 414, 415). Na de vermelding in de goederenlijsten van het
klooster Fulda komt de plaats sinds het midden van de 13e eeuw opnieuw in de
bronnen voor. Daarbij wordt het eerste deel van de naam meestal weggelaten en is
er sprake van Gast of Gaast. Slechts een enkele maal, bij aanduiding van de persona,
wordt gesproken van Renisma Gaest of Rinismagast (Sipma I, 34, 221). Overigens
is de lokale benaming van het dorp als De Geest tot op heden gebruikelijk. Het
kaartmateriaal laat zien dat aan het begin van de 18e eeuw het zwaartepunt

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

117

Afb. 162a. Luchtfoto schaal 1:6250 van de dorpskom (boven) en het gebied ten oosten daarvan
(beneden, iets overlappend) met de terreinen van de voormalige Eijsinga State en Melkema State.
Opname 1977.

Afb. 162b. Luchtfoto schaal 1:6250 van de dorpskom (boven) en het gebied ten oosten daarvan
(beneden, iets overlappend) met de terreinen van de voormalige Eijsinga State en Melkema State.
Opname 1977.

van de bebouwing ten oosten van de kerk lag. Aan beide zijden van het water,
gevormd door de Murk en de Trekvaart, wordt een aaneengesloten lintbebouwing
aangegeven. In 1648 kreeg het dorp octrooi tot het graven van deze vaart naar de Ee
(Charterb., v, 508). De aanleg van de vaart en de oriëntatie van de bebouwing daarop
wijst op het bestaan van scheepvaart- en handelsactiviteiten. Uit het midden van de
vorige eeuw zijn een jaarmarkt en paardenmarkt bekend (Van der Aa, IV, 546). De
aanwezigheid van een hooghout over de Murk in het dorp geeft nog aan dat hier
vroeger vrachtvaart bestond. Blijkens het kaartmateriaal lagen in de directe omgeving
van de kerk twee states, terwijl ten oosten van de dorpskom een tweetal andere
omvangrijke stateterreinen lag. De nabije situering van de kerk en de Tjaardastate
doen vermoeden dat de kerkstichting mede door toedoen van de statebewoners tot
stand is gekomen. Van dergelijke relaties en overeenkomstige ligging is ook elders
in noordoost-Friesland sprake.
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Afb. 163. Kopie van het kadastrale minuutplan omstreeks 1820 van het terrein van het voormalige
klooster Klaarkamp. Schaal 1:7500.

De Tjaarda's vormden in de late middeleeuwen een zeer invloedrijk geslacht. Voor
het dorp zelf betekende dit onder meer dat alle bewoners aan de noordzijde van het
dorp, ongeacht of zij pachter waren of niet, hofhulp aan Tjaarda verschuldigd waren,
blijkens het huurboek van Tjaardastate (Algra, Ein, 107, 108). De plattegrond van
het dorp is sinds de bij Schotanus weergegeven situatie niet wezenlijk veranderd.
Het aanzienlijke karakter van het dorp waarover de Tegenwoordige Staat sprak, zal
met het verdwijnen van de states in de 18e en 19e eeuw sterk zijn verminderd. In
1880 raakte het dorp voorts de bestuurszetel van de gemeente kwijt aan het meer
centraal gelegen Murmerwoude. Van 1901 tot 1976 was de in de dorpskom aan de
Murk gelegen zuivelfabriek ‘De Toekomst’ in bedrijf. De bedrijfsgebouwen hebben
sindsdien een andere bedrijfsbestemming. In 1971 werd een gedeelte van de vaart
door het dorp ter plaatse van de vroegere verkeersbrug gedempt, waarmee een betere
verbinding op de nieuwe verkeersweg naar Dokkum ten noorden van het dorp werd
verkregen.
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Afb. 164. Luchtfoto van het terrein van Klaaramp. Schaal 1:6250.

Het al ter sprake gekomen klooster Klaarkamp lag sinds XIIC op een terp ten
noorden van het dorp. Tot aan de opheffing in 1580 speelde het een grote rol in
waterstaatkundige aangelegenheden en bij de vervening in het gebied. Het klooster
droeg in de 14e eeuw de zorg over de Domzijl en sinds 1478 over de Leppazijl die
noordoostelijk van Klaarkamp aan de Ee lagen (Rienks en Walther, 80-82).
Het klooster had voorts grote belangen in de veenexploitatie, die, in tegenstelling
tot de turfgraverij van de dorpsbewoners, gericht was op verkoop op de markt.
Door ruiling, koop en verkoop had het klooster aanzienlijke oppervlakten veenland
in Dantumadeel en noordelijk Tietjerksteradeel verworven (Van der Molen, Turf,
32-38). Het centrum van de vervening vormde Veenwouden, sinds 1436 een uithof
van het klooster toen de stins aan het klooster kwam.

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

120

Kerkgebouw
+

De Hervormde kerk staat op een ruim omgracht kerkhof van ongeveer ronde vorm.
+
Langs de omgang ligt een aantal kleine zwerfstenen, waarvan sommige een
Hervormde kerk
uitholling hebben (afb. 165-167, 172-200).
+

R.V.A.

1, 193; Benef. 195; R.V.G.O. 174; F.N.M. Eijck van Zuijlichem, ‘Kort
+
overzicht van den bouwtrant der middeleeuwsche kerken in Friesland en
Litteratuur
Groningen’, in: Kroniek Historisch Genootschap 1851, 20; Verslagen omtrent 's
Rijks Oude Archieven XXV, 1902, 338; Wumkes I, 175; Sipma I, 384; P. Glazema
in: Een kwart eeuw, 412-416; dez., Gewijde plaatsen in Friesland, Meppel 1948, 303
e.v.; W. Dolk, ‘Decretale verkopingen van kerkelijke goederen in de 16e eeuw’, in:
It Beaken, 1965, 124, 140; H. van der Wal, ‘Houten ramen in vensters van romaanse
kerken’, in: Bulletin K.N.O.B. 1968, 1; W. Duinkerken, Van onder de klokslag van
Rinsumageest en Sijbrandahuis, z. pl. 1978 (typoscript).
+
Kerkvoogdijrekeningen 1634-1825, streekarchief Dokkum met uittreksel door
+
archiefdienst Noordoost Friesland, Dokkum 1976; Historisch-bouwtechnisch
Bronnen
rapport door W.J. Berghuis, in archief R.D.M.Z. Zeist; veldschetsen opgravingen,
archief R.O.B.
+
Gewassen pentekening door F.N.M. Eijck van Zuijlichem voorstellende de crypt
in coll. Bodel Nijenhuis U.B. Leiden; opmetingsschetsen door Ad. Mulder 1886, +Afbeeldingen
archief R.D.M.Z. Zeist.
+

In 1511 waren er te Rinsumageest een pastoor en een vicaris; de voornaamste
+
grondbezitter was Schelte Tjaarda, terwijl ook het klooster Klaarkamp er veel
Geschiedenis
landerijen in bezit had. In 1543 wordt naast de pastoor en de prebende, waarvan Heer
Cornelius de landerijen opgeeft, een capellanie vermeld, door Sijds Tjaarda ingesteld
om een kapelaan te onderhouden naast de pastoor, daar deze oud en blind was
geworden. Er wordt uitdrukkelijk gesteld, dat deze goederen geen beneficie vormen
en dat de inkomsten later bijvoorbeeld ‘voor timmeringe’ aan de kerk gebruikt mogen
worden. In het testament van Sijds Tjaarda uit 1546 (Theissen, 292) wordt de
capellanie tot de goederen gerekend die bij het Huis behoren. In 1580 worden
patroons-, pastorie- en vicariegoederen opgegeven. Voor de bouwgeschiedenis van
belang lijkt een charter uit 1525, waarin Johannes van den Heetvelde, bisschop van
Hieropolis, verklaart het altaar van de nieuw gebouwde kapel te Rinsumageest gewijd
te hebben, de kort tevoren opgerichte broederschap goed te keuren en een aflaat te
verbinden aan bezoek aan de kapel en het altaar (Versl. 's Rijks Oude Archieven
1902). Het bezit van de broederschap wordt in de opgave van geestelijke goederen
van 1543 en 1580 niet vermeld; zij behoorde kennelijk niet tot de kerkelijke goederen.
Als naamheilige wordt door E.M. van Burmania in 1796 Johannes genoemd; Reitsma
zegt Johannes de Doper. Een en ander zal teruggaan op de vermelding van de
jaarmarkt op de dag van Johannes Onthoofding bij Winsemius en Schotanus'
Beschrijving. Het testament van Jouck Tirdama uit omstreeks 1490 vermeldt, dat zij
wil worden begraven naast haar eerste echtgenoot Worp (van Tjaarda) ‘bij Sinte
Alexander’ in de kerk van Rinsumageest (Sipma I, 384).
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De decretale verkoping van 25 oktober 1565 (Dolk) vermeldt dat Worp van Tjaarda
en Augustinus Dircxz, grietman van Dantumadeel, als kerkvoogden van Rinsumageest
vijf roeden veen in Veenwouden verkocht hebben ‘vermits het gebreck van clocken
in der kercken aldaer, vermits oeck het olde clockhuys was vergangen, zij supplianten
alhier binne Leewaerden hadden doen gieten een nyeuwe clock, omtrent die
tweeduysenten-devierhondert pondt wegende, daervoeren betaeldt soude moeten
werden wel omtrent sestehalvehondert Carolus gulden, als zij oeck hadden doen
maecken een nyeuw clockhuys, wel sullende costen hondert gouden gulden’. Men
had daarvoor geen geld gehad ‘deurdien de kercke vermidts ouderdom jaerlijcx groete
reparatien was eyschende’. Uit de kerkvoogdijrekeningen valt te lezen, dat er in 1644
een nieuwe avondmaalstafel en twee banken zijn gemaakt door Claes Lous,
timmerman te Rinsumageest. In 1646 zijn nieuwe sleutelstukken onder de balken
gemaakt, in 1645 verzette men de ‘Peideuren’ en de preekstoel. Een nieuw orgel
komt sedert 1647 in betaling aan Willem Meijnerts. Er komt snijwerk aan van Eilingh
Gerbres, meester-kistenmaker en timmerman te Rinsumageest. Na een
onderhoudsbeurt in 1668 wordt de toren in 1704-05 gesteigerd en hersteld op last
van Tjaard Aylva, waarna in 1709 pannen op het dak komen. Een
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oude balk van de kerk van Driesum wordt in 1714 in de kerk gebruikt. In 1721 krijgt
het inwendige nieuwe ‘bogen’, dat wil zeggen een nieuw houten gewelf. Ook worden
glazen verrekend voor 47 Carolusguldens, mogelijk zijn toen enige houten ramen
gemaakt. Geregeld moet er aan de toren gewerkt worden. Een grote post noemt
18.000 stenen voor de kerk in 1777. In 1768 heeft men een nieuwe preekstoel gekocht
bij Egbert van den Hoek, meester-timmerman te Leeuwarden. In 1785 levert de
timmerman kozijnen. Wanneer Eijsinga State verkocht wordt in 1805 koopt men een
poortomlijsting. Ook wordt er steen van het slot gehaald, zand en tufsteen van en
naar de kerk gereden en kiezel en tufsteen geruimd. In 1826 wordt er een nieuw raam
gemaakt en moet er zeil gekocht worden om een tijdelijk open raam te dichten. De
toren wordt in 1843 afgeschrobd en schoongemaakt volgens bestek. Tenslotte komt
er in 1894 een nieuw orgel van Bakker en Timmenga op een kraak die op pilaren
komt te rusten. De klok wordt in 1904 nog hersteld.
+
In 1942 is onder leiding van P. Glazema een onderzoek ingesteld naar de toegang
van de crypt onder het koor en in de vloer daarvan; tevens werd gezocht naar de +Onderzoek in de bodem
fundering van een veronderstelde zijbeuk aan de noordzijde van het schip. In 1944
werd intensiever gezocht naar de fundering van deze zijbeuk en werd de bodem van
het omliggende terrein van het koor mede in het onderzoek betrokken. Na het
onderzoek werden in 1945 de crypt en de gevonden westelijke toegang hersteld onder
leiding van architect A. Baart sr. en ir. J.E. Wiersma te Leeuwarden, die in 1943
reeds de top van de toren hadden hersteld nadat de klok uitgenomen was. Wij geven
de resultaten van het onderzoek, zoals ze zijn af te lezen uit de veldtekeningen,
bewaard in het archief van de R.O.B. en uit waarnemingen van H. van der Wal en
B.V. van den Bergh, bouwkundigen bij het toenmalig Rijksbureau voor de
Monumentenzorg, vastgelegd in veldschetsen bewaard in het archief van de R.D.M.Z.
De fundering van de tegenwoordige noordelijke schipmuur bleek onder de meest
westelijke voormalige pijler te bestaan uit lagen kleine keien afgewisseld door drie
lagen zand en tufgruis, bij elkaar een pakket van ongeveer 1,25 meter diepte. De
koortravee bleek even diep gefundeerd te zijn doch louter op grote keien. Deze rusten
op een grindlaag, die ongeveer 50 cm buiten de fundering doorloopt. De keien liggen
in een grofzandvulling van een insteek. De grote keienfundering eindigt circa een
halve meter ten westen van de absisaanzet, waar een scheiding in de fundering valt
waar te nemen (afb. 183). In verband met vragen, die de crypt opriep, is in 1977 de
fundering van de overgang van de rechte koormuur naar absis nogmaals opengelegd.
De overgang in fundering is door ons opnieuw waargenomen. Oostelijk van deze
scheiding gaat het tufstenen muurwerk met een kleine versnijding enige lagen dieper
door, waaronder lagen grind en grijs zand liggen. Tot even voor de aanzet van de
absis ligt het grind in mortel, oostelijk daarvan in zand. Er is een laag vrij grote keien
oostelijk van de scheiding, daaronder afwisselend grind en tufgruis tot een diepte
van 1,77 meter onder de versnijding met enkele keien op deze diepte. Voor de
bouwgeschiedenis van belang is, dat hieruit blijkt dat de cryptmuur niet de onderbouw
vormt van het opgaande muurwerk, daar deze dieper steekt dan de onderste laag van
de fundering.
Aan de zuidzijde van de koorabsis is in 1944 nog een onderzoek gedaan. Daar
bleek de muur van bovenaf gerekend eerst bemetseld te zijn met twee lagen
kloostersteen, waaronder nog vijf lagen tufsteen zichtbaar waren; daaronder twee
lagen tuf met grindvulling op een grotere kei, het geheel op een grindbed. Ten noorden
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van de noordmuur is een ongeveer 1,30 meter brede fundering gevonden, die ongeveer
1,50 meter diep lag en bestond uit twee rijen kleine keien waartussen grond was
gestort. De keien waren zo gerangschikt, dat zij met een punt naar de binnenzijde
van de fundering lagen. Oostwaarts kwamen grotere keien voor en bij de koortravee
zelfs zeer grote. Hiertussen lag een plaat steen met ten zuiden daarvan een grote kei
tot dicht aan de voet van het opgaande werk (afb. 182). Aan de oostzijde was de
fundering hier begrensd door puntige kleine keien.
Ten slotte is ten noorden van de tegenwoordige ingang een put gegraven, waar
een fundering voorkwam, die zich voortzette tot ongeveer twee meter uit de
noordwestelijke torenhoek. Hier bestond de fundering uit twee lagen grote keien
waartussen een laag kleinere keien, alle met de puntige einden naar het noorden.
Verder noordwaarts is niet gegraven om het boombestand niet te beschadigen. Volgens
tekeningen uit 1945 loopt de fundering niet evenwijdig aan de kerkmuur. Daar de
schipmuur echter afwijkt van
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de richting van die van het koor, is men op een dwaalspoor gebracht ten aanzien van
de richting van de fundering.
+
De kerk bestaat uit een tufstenen schip, zonder sprong overgaand in een halfrond
+
gesloten, eveneens tufstenen koor en een even brede bakstenen westtoren, die
Opgaande werk
excentrisch voor het schip staat. De koorsluiting springt 15 cm in. Aan de zuidzijde
is het schip uitgebreid met een iets bredere, aan de westzijde een travee langere beuk,
die uitwendig uit tufsteen bestaat. De beuken zijn gescheiden door vier spitsbogen
neerkomend op korte bakstenen kolommen met lijstkapitelen. Onder de koorsluiting
bevindt zich een kleine crypt. De noordmuur van het schip bestaat beneden uit vier
gedichte rondbogen die van rechthoekige pijlers opgaan. Bij nauwkeurig meten is
gebleken dat de as van het koor afwijkt van die van het schip.
+
Aan het koor vindt men zeer grote stukken tufsteen van 45-50 cm lengte en tot
+
11 cm dik, wat een tien-lagenmaat van 110 cm oplevert, daar er met zeer dunne
Materiaal
voegen gewerkt is. In de lisenen tussen de spaarvelden van het koor zijn staande
stenen toegepast, zogenaamde kantstaande blokken. Er komen geen lagen staande
platen voor. Aan het schip meet de tufsteen tot aan de hoogte die overeenkomt met
de spaarbogen aan de koortravee, 27-35 cm lengte, in 10 lagen 87-89 cm. Daarboven
is een dikkere voeg toegepast, wat een tien-lagenmaat van 91-92 cm geeft; deze zone
is tevens aan de bovenzijde van de muren van het koor doorgezet tot en met de abside,
waar de tienlagenmaat bovenaan 92 cm is. Aan de zuidbeuk heeft het herbruikte
materiaal slechts een lengte van 25-32 cm bij gelijke dikte van 7,5-8,5 cm. De kern
van de muren bestaat daar grotendeels uit baksteen, zoals blijkt op die plaatsen waar
de steunberen weggebroken zijn. De kolommen tussen de beuken zijn van rode
baksteen van ongeveer 30 × 9 cm, 10 lagen 100 cm. De toren bestaat uitwendig
geheel uit kleine gele steen met uitzondering van de omlijsting van de galmgaten,
die aan drie zijden in rode steen is uitgevoerd.
Inwendig is beneden grote baksteen in tweede toepassing gebruikt (30-32 × 9-9,5
cm, 10 lagen 87 cm). Op 2,5 meter hoogte gaat het materiaal over in kleine rode
steen, waaruit ook de gewelven zijn gemetseld. De traptoren bestaat beneden weer
uit grote baksteen in tweede toepassing, hogerop uit kleinere steen, en is uitwendig
verhoogd in harde grauwrode steen van 4,5 × 20 cm, 10 lagen 52 cm, in kruisverband,
waaruit ook de westelijke topgevel van de zuidbeuk bestaat.
+
De toren gaat behoudens een versnijding op ongeveer 3,5 meter hoogte geheel
+
onversneden op en is gedekt door een zadeldak tussen smalle topgevels, die aan
Toren
de voet, een aankapping volgend, geknikt zijn en eindigen in een vlakke pinakel.
Tegen de zuidzijde staat een traptoren, die thans niet verder opgaat dan de kil tussen
de beide schipdaken en toegang geeft tot de eerste torenvloer en daarboven door een
lessenaarsdak is gedekt. Hoger heeft de zuidelijke torenwand een opening, kennelijk
eens toegang tot de tweede vloer van de traptoren uit. Behoudens enkele kleine
lichtopeningen heeft de toren slechts aan elke zijde twee hoge smalle galmgaten, die
behalve aan de westzijde gekoppeld zijn doordat hun profiel over de smalle dam is
voortgezet. Aan de zuid- en oostzijde zijn de galmgaten langer dan aan de andere
twee zijden; de opening is later gedicht tot de hoogte van de beide andere, wegens
een ingebrachte vloer.
De westelijke galmgaten zijn eens van een nieuwe omlijsting voorzien zonder
profilering van rode steen en bij de restauratie aldus gehandhaafd.
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In de westgevel van de toren zijn twee rolwerk-cartouches ingemetseld: het
bovenste is vierkant en draagt ter vervanging van het oorspronkelijke opschrift of
wapen thans het geschilderde opschrift: ‘Anno 1805’ (afb. 200). Het benedenste is
rechthoekig en heeft het ingehakte opschrift: ‘Maria van Tyarda lech Den Eersten
Steen/Aen deesen gereesen tooren Wilt hooren/den 18 May Duysen Ses Hondert en
Tien/Sy was 14 jaren te vooren gebooren’.
Op de oostelijke torenmuur hangt een wijzerplaat gedateerd 1822.
+
De torenruimte is door twee gewelven onderverdeeld: een vlak koepelgewelf
+
over de begane grond en een kunstig gemetseld stergewelf over de ruimte op de
Inwendig
eerste verdieping. De begane grond heeft een venster aan de westzijde en is van de
kerk uit toegankelijk door een samengesteld geprofileerde rondbogige doorgang (afb.
195), die aan de kerkzijde ten noorden van de as van het schip staat en aan de
torenzijde ten zuiden van de as van de benedenruimte. Dit wordt veroorzaakt doordat
de zuidelijke torenmuur niet in het verlengde van de scheimuur tussen noord- en
zuidbeuk van de kerk staat. Dit hangt weer samen met de aanwezigheid van de
traptoren, die aan de kerkzijde vrijwel in
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de dikte van de torenmuur is opgenomen. Wanneer men de zuidelijke torenmuur van
gelijke dikte denkt als de overige zijden, moet men zelfs wel aannemen dat er een
ruimte open is gebleven tussen de traptoren en de westmuur van de kerk (zie
plattegrond). De muurdikte aan de oostzijde van de begane grond van de toren is
voorts veel zwaarder dan aan de overige zijden. Dit wordt veroorzaakt door een te
lood staande muur die tot de dakvoet van het schip opgaat doch los voor de oostelijke
torenmuur staat; de ruimte is gevuld met los puin. Ook dan nog is volgens de opmeting
de oostelijke torenmuur dikker dan de overige, zodat een oude westmuur van de kerk
verondersteld mag worden, die westwaarts verzakt was. De doorgang naar de kerk
is aan de kerkzijde omlijst door op de wand geschilderde imitatie natuursteenblokken,
vergelijkbaar met de versiering rond de galmgaten. Tot voor enige jaren waren een
voegverdeling en een schaduwslag als van natuursteenwerk geschilderd.
In de zuidmuur van de torenruimte is de doorgang naar de traptoren ver naar het
westen ten opzichte van het hart van de ruimte en scheef door de muur lopend. Het
poortje is rondgesloten en met gesneden voegen afgewerkt. Ook de trap is met zorg
gemetseld rond een geprofileerde spil. Onder de eerste trede is direct achter de
doorgang een trede te zien van een oudere spiltrap. De vensters langs de trap stroken
bovendien niet met het beloop van de treden; aan de zuidzijde is een venster gedicht
daar er een trede voorheen loopt. In de zuidwestelijke hoek bovenaan is voorts een
hoekvulling van 28 cm vierkant, waarin tufsteen verwerkt is.
+
Het vertrek op de eerste verdieping wordt verlicht door een klein rondbogig
venster in de westelijke muur en een ovaal venster in de noordmuur, dat inwendig +Vertrek op de eerste
verdieping
in een nis is gevat. De wanden van het vertrek bestaan uit kleine baksteen (10
lagen 55 cm), bedoeld om gepleisterd te worden. Van een voormalige zoldering is
een balk over, die nu de zoldering van de uurwerkkast draagt; van een tweede balk
ziet men in de muren door vullingen de plaats, waar deze ingelaten is geweest. Boven
deze voormalige zoldering zijn de muren bemetseld met schoon werk van bonter
kleur dan het lagere. In de noordwestelijke hoek is in de vloer een vuurplaats
gemetseld van kleine gele steen; erboven is een rookkap geweest blijkens sporen op
de muur en resten van een ijzeren staaf tussen noord- en westmuur. Het vertrek,
waarbij de houten zoldering gedacht moet worden, diende dus eens als woning.
Boven de gedachte zoldering is de ruimte gedekt door een kunstig gemetseld
stergewelfje. De klokkestoel, die erboven is aangebracht, rust op een muurverdikking
aan de oostzijde en is op sleutelstukken in de westmuur gehecht.
+
Het schip vormde blijkens vier dichtgezette rondbogen op rechthoekige pijlers
+
eens de hoofdbeuk van een meerbeukig schip (afb. 172, 173). De bogen zijn
Schip uitwendig
samengesteld uit naar de kruin in lengte toenemende stenen, zogenaamde sikkelbogen.
Zij komen neer op impostlijsten van de vierkante pijlers. In de zwikken is de
aanhechting waar te nemen van gordelbogen van de voormalige zijbeuken, die op
kleine consoles neerkwamen. Langs de bovenzijde van de sikkelbogen zijn smalle
vullingen aangebracht, alsof daar ooit houten gewelfjes aangehecht zijn geweest.
De dichting van de scheibogen bestaat uit herbruikte tufsteen en heeft in de
fundering hier en daar baksteen. Boven de bogen zijn gedichte balkgaten te zien van
15 × 22 cm, kennelijk van een zijbeuksdak, ongeveer 1,20 meter boven de kruin van
de bogen.
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Ongeveer 2,20 meter boven de kruin van de bogen gaat het dunvoegige muurwerk
over in dikker gevoegd werk ter hoogte van krap 2 meter, waarboven het muurwerk
verhoogd is in kleine rode steen. In het bovenste tufsteenwerk staan twee met tufsteen
gedichte rondboogvensters, boven de eerste en derde pijler. De kruin van de vensters
is verstoord door de bakstenen herstelling van de dakvoet. Boven de derde boog (en
deze deels verstorend) is een groot spitsboogvenster ingehakt; het is gevuld met een
houten raam met kleine roedenverdeling.
Ten westen van de eerste scheiboog is een even hoge rondbogige ingang, omlijst
door een zandstenen renaissancepoortje (afb. 175), dat in 1804 bij de sloop van
Eijsinga-state naar hier is overgebracht (rekening kerkvoogdij). Ten westen van het
poortje is het muurwerk in tufsteen aangeheeld tegen het torenmuurwerk. In het
fronton van het poortje staan een gekroond en een niet gekroond wapenschild, waarop
geschilderd is: ‘Anno 1647’ en ‘verbouwd 1805’; erboven een rechthoekig cartouche
met een vroom opschrift. Blijkens de kerkerekeningen is er in 1647 veel verbeterd
aan het inwendige van de kerk. Aan de oostzijde bestaan de laatste 75 cm van het
muurwerk ter hoogte
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Afb. 165. Hervormde kerk en toren. Plattegronden over de vensters (bovenste) en op het maaiveld
(benedenste) en doorsneden. Voor doorsnede F-E zie afb. 166. Getekend 1983 naar opmetingen 1944,
1946, 1976 en 1983.
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Afb. 166. Doorsneden over koor en crypt (schaal 1:150) en details van gevonden fragmenten (links)
en van de cryptzuil en pilaster (rechts). Getekend 1983 naar opmetingen 1944, 1946 en 1983.
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Afb. 167. Aanzichttekening van de noordmuur van het koor en aangrenzend gedeelte van het schip
voor de restauratie, waarop diverse sporen te zien zijn voordat tot reconstructie van openingen werd
overgegaan. Tekening 1983.

van het dun gevoegde werk uit onregelmatig werk van een afgebroken muur, die
blijkens de kantstaande stenen ten oosten ervan noord-zuid liep en bijgewerkt is in
het lagenverband van het schip (afb. 173).
+
Het muurwerk van de rechthoekige zuiderbeuk, die tegen de absis van het koor
+
aansluit en aan de westzijde tegen de traptoren bestaat uit baksteen met een
Zuiderbeuk
buitenbemetseling van herbruikte tufsteen. Aan de zuid- en westzijde is het muurwerk
aan de voet en deels langs de vensters opgaand bemetseld met machinale baksteen.
Tussen de vensters ziet men de moeten van afgebroken steunberen (afb. 181). De
drie vensters van de lange zijde en het westelijke venster hebben eenvoudige
afgeschuinde dagkanten en bevatten houten ramen met kleine ruiten met roeden. In
de westelijke travee was een ingang in een spitsboognis, gevat in een uitmetseling
ter breedte van het korte venster erboven, dat de oorspronkelijke gaffeltracering heeft
bewaard. Het oostelijke venster is gedicht, voor het benedenste gedeelte met tuf in
het vlak van het omringende muurwerk, hogerop met baksteen.
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+

In het tufstenen gedeelte staat een aediculavormige memoriesteen, waarin twee
+
wapenschilden door een geknoopt koord verbonden en van helmtekens en
Epitaaf
dekkleden voorzien zijn gehakt (afb. 201). De wapenfiguren zijn verwijderd. Het
onderschrift luidt voor zover leesbaar: ‘Anno MDXLV op S. Lucien dach is gestorven
Siids Thiarda end hier begraven. Anno XVc LVII Den XXVII septēbs ... Moedt van
Sythiema z...’. Het epitaaf is kennelijk van binnen uit de kerk verplaatst naar hier.
Zie voor Syds Tiaarda en zijn vrouw Tjaarda State.
Het tufstenen metselwerk van de westgevel sluit bovenaan met een staande voeg
tegen dat van de traptoren. Lager, ongeveer beginnend bij de dorpel van het venster,
is evenwel een gedeelte regelmatig bakstenen muurwerk dat overgaat in dat van de
traptoren (afb. 174). Het is ongeveer met een lijn van 45 graden beëindigd. Lager
loopt het machinale baksteenwerk beëindigd tegen een opgezette hoek van grote
baksteen.
+
Het opgaande werk van het koor is geleed door 3,5 meter hoge spaarnissen,
aanvangend op 1,50 meter boven het maaiveld. Even onder het maaiveld heeft de +Koor
muur een afgeschuinde plint. Aan de rechte koortravee zijn de nissen iets smaller
dan aan de absis; daar ook is het oppervlak van de muur vanaf de tooggeboorte
bijgevlakt, waardoor de spaarvelden bovenaan 5 cm minder diep zijn dan beneden
(afb. 172 en 177). Aan de absis zijn de meest westelijke nissen geschonden door
grote ingehakte spitsboogvensters, die in een bijgeschuind muurgedeelte staan,
waardoor de sprong die de absis-aanzet maakt alleen beneden zichtbaar is. Bij
‘materiaal’ is reeds vermeld dat het bovenste muurwerk uit dunnere steen bestaat en
ruwer is gevoegd; aan de absis is de bovenste zone afgevoegd, maar zijn de stenen
minder kantig en dunner dan benedenaan.
De spaarvelden zijn aan het rechte koorgedeelte gesloten door rondbogen, aan de
absis zijn het tweede en vierde veld 10 cm smaller en gesloten door gekoppelde
kleinere rondbogen, die op een dubbel geprofileerde kraagsteen neerkomen. Boven
de drie nog aanwezige spaarvelden staan daar even brede velden, waarvan juist onder
de gootlijst nog de aanzetten van de afdekking zijn waar te nemen, die, zoals aan de
zuidoostzijde blijkt uit gekoppelde rondboogjes bestond. Bij het aanbrengen van de
grote spitsboogvensters is de detaillering van de meest westelijke velden teloor
gegaan.
+
In het rechte koorgedeelte staan boven in het eerste en derde spaarveld kleine
+
rondboogvensters, waarvan het westelijke door vroege dichting gaaf bewaard is
Koortravee
gebleven. Bij de verwijdering van de dichting vond men in 1946 een houten raam
uit een plank gezaagd (afb. 176). Het is geconserveerd en wordt bewaard in het Fries
Museum te Leeuwarden. Het is aan de binnenzijde afgeschuind (Bulletin K.N.O.B.
1968, 1). In de derde nis was het venster vergroot en gedicht; het is in 1946 naar de
maten van het westelijke hersteld, daar van de rollaag nog een gedeelte herkenbaar
was.
De twee westelijke velden zijn beneden verstoord door het inhakken van bogen
en vensters (afb. 177). Wanneer we een smal gedicht spitsboogvenster buiten
beschouwing laten, zien we over de meest westelijke liseen de moet van een boog
lopen, die dezelfde ronding vertoont als de voormalige scheibogen van het schip.
Daaronder is de liseen verstoord door een ingehakt poortje, dat voor de restauratie
een onregelmatig, mogelijk zelfs korfbogig verloop had. Het is geopend en bleek in
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de rechte dagkant een enkele dagsteen te hebben en een dorpel op het maaiveld. De
dagsteen liep niet tot op het maaiveld door. Voor een rondbogige deur is geen plaats
tenzij men deze voor het muurwerk heeft gehangen.
De middelste nis is verstoord door een ondiep ingekapte rondboognis, waaronder
drie rondboogjes zijn gemetseld van een drielichtvenster, dat thans hersteld is. De
boogjes zijn met splinters zandsteen onder het bestaande muurwerk gewerkt. Onder
de boogjes heeft men nu tufstenen stijltjes gemetseld tot op de plaat rode zandsteen,
die daar aangetroffen werd. Het drielichtvenster lijkt later vervangen te zijn door een
smal spitsbogig ten westen ervan.
In de bovenste zone van het muurwerk van de koortravee tekent zich de moet af
van een rondboogvenster, dat 22 cm westelijk van het hart van de middelste nis staat.
+
Wij zagen reeds dat de westelijke velden van de absis verstoord zijn door grote
spitsboogvensters. Aan de zuidzijde is onder dat venster het nodige gereconstrueerd +Absis
ter vervanging van een bakstenen bemetseling. Aan de noordzijde is de westelijke
liseen verwijderd en is de moet te herkennen van een klein rondboogvenster onder
het ingekapte spitsboogvenster.
In het middelste veld van de absis was in de 19e eeuw een deur gebroken als
toegang
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naar de crypt. Later was ook een deur gemaakt die toegang gaf op het hoogkoor.
Beide zijn in 1946 verwijderd en het muurwerk is in tufsteen hersteld. In het spaarveld
is bovenaan een rondboogvenster hersteld, dat zich inwendig voordeed, hoewel er
uitwendig geen sporen meer van te zien waren, daar het oppervlakte-muurwerk eens
hersteld was. De maten kwamen overeen met de vensters in de lichtbeuk van het
schip. Dicht boven het maaiveld zijn voorts in 1946 twee ronde vensters geopend,
die licht geven in de crypt; in de as is een flauw segmentbogig gedekt venster gemaakt
ter plaatse van de latere toegang.
+
De hoofdtoegang tot de kerk staat in de noordmuur direct ten oosten van de toren
en leidt in de hoofdbeuk. Wegens de crypt is een gedeelte van het koor zes treden +Inwendig
verhoogd. De crypt beslaat slechts de absis en een deel van de koortravee (afb. 188).
De westmuur van de crypt zou, doorgemeten, ongeveer iets westelijk van het
midden van de westelijke nis van de koortravee uitkomen (zie plattegrond). De
toegang tot de crypt, die in 1944 is ontdekt, loopt zeer dicht langs de noordmuur. In
de noordmuur van het schip herkent men achter de daar opgestelde banken de pijlers
en dichtingen van de romaanse scheibogen. Het meest westelijke romaanse venster
erboven is in 1946 inwendig zichtbaar gemaakt. Het heeft een dagsteen met sponning
voor glas in de 33 cm brede dagkant. De twee vensters van het rechte koorgedeelte
zijn toen tevens geopend. De horizontale overgang in het metselwerk is ook inwendig
door de pleister heen vagelijk op te merken.
De vloer van het rechte koorgedeelte ligt 15 cm hoger dan die van het schip. De
overgang correspondeert (thans) niet met de aanhechting van koor en schip. Bij de
in 1946 geopende smalle toegang in het rechte koorgedeelte is een oud vloerniveau
aangetroffen, belegd met kleine tegels met leliemotieven en dubbelkoppige adelaars,
gelegd in ruitmotieven (afb. 189). De tegels berusten waarschijnlijk in de
collectie-Baart sr. Dit soort tegel is thans als 14e-eeuws te dateren en komt ook in
Friesland herhaaldelijk voor. Vergelijk ook tekst Klaarkamp en deel 1,
Ferwerderadeel, klooster Foswerd. Een klein gedeelte van het oude vloerniveau is
hersteld en belegd met gele en groene verglaasde plavuizen.
+
Langs de noordermuur is een 20 cm hoger niveau hersteld, waarop de trap aansluit,
die naar de crypt leidt door een 1,70 m dik muur- en grondpakket, dat koud tegen +Keermuur hoogkoor
de noordmuur van het koor staat (afb. 185, 197). De boog boven de trap bestaat met
aanvullend muurwerk uit tufsteen, dat met een rechte kant eindigt; daartegen staat
een gedeelte van één steen breed, van grote baksteen gemetseld. Verder zuidwaarts
ging de muur van het pakket over in stapelwerk. Thans is hier de nieuwe opgang
naar het koor gemetseld. Ten zuiden daarvan is een brok metselwerk van mopsteen
hersteld en aangevuld, dat rekening houdt met de halfkolom tegen het restant van de
zuidelijke koormuur. Tijdens de restauratie is gebleken, dat hier mogelijk ooit een
stenen trap heeft gelegen, samengesteld uit enkele treden tufsteen en afgedekt door
een laag baksteen. Van een tweede toegang naar de crypt zijn geen sporen gevonden.
+
Ook aan de cryptzijde staat de trap zeer dicht tegen de noordwand. De zuidwand
van de trapkoker vertoont een knik. De crypt is gedekt door graatgewelven tussen +Crypt
scheibogen, die op twee kolommen en pilasters langs de wanden neerkomen (afb.
188). In de rechte gedeelten van de wand staan ondiepe rondboognissen, waarvan
de noordelijke iets hoger opgaat dan de zuidelijke. Zij hebben geen opgaand muurwerk
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gedragen, maar zijn aangebracht om de sprong van de absis-aanzet weg te werken
ten behoeve van de gewelfaanzetten.
Zoals uit de dwarsdoorsnedetekening van de kerk blijkt (afb. 165) steekt de crypt
dieper dan de fundering van de muren van het opgaande werk en moet deze dus
nadien zijn ingegraven. De scheibogen van de gewelven lopen dan ook niet geheel
regelmatig (zie plattegrond crypt). De crypt ligt bovendien niet exact onder de absis,
doch wijkt hiervan af in de hartlijn van het schip. De westwand van de crypt heeft
geen andere indeling gehad: de profilering van de bases van de pilasters loopt niet
door achter de wand waar ze tegen staan. Er zijn dus geen nissen of andere toegangen
geweest. De zes pilasters tegen de wand hebben basementen en lijstkapitelen van
tufsteen. De kapiteellijsten bestaan uit een vlakke lijst boven een geprofileerde; de
basis bestaat uit drie weinig versnijdende profielen (afb. 166).
Interessanter zijn de twee zuilen met bases en kapitelen. De zuilschachten bestaan
uit zogenaamd Kanalsinter, een als marmer ogend materiaal, dat ontstaat uit kalkrijke
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neerslag van romeinse aquaducten en in noordwest-Europa sedert de 11e-12e eeuw
hier en daar is toegepast. Het heeft een bruinrode kleur en een fijne gelaagde structuur.
In Nederland kennen we toepassingen onder meer in Nijmegen (Valkhofkapellen)
en Deventer (Lebuinuskerk), Ermelo (toren) en bij andere romaanse gebouwen;
mogelijk was de steen in de tufsteenhandel te Deventer te koop.
+
Ook de kapitelen en bases bestaan uit een in Noord-Nederland zeldzaam
+
toegepaste steen, te weten Savonnière. Deze steen wordt aan de boven-Maas
Kapitelen en bases
gewonnen en werd reeds door de Romeinen in Noord-Nederland gebruikt. In de
middeleeuwen kennen we de steen voorlopig slechts aan de beide Valkhofkapellen
en te Velzen, waar het reliëf in de toren uit deze steen bestaat en waar het mogelijk
om herbruikte Romeinse onderdelen gaat. De kapitelen te Rinsumageest zijn dan
ook uitzonderlijk en in Nederland geïsoleerd (afb. 190-193). Zij hebben onderaan
een ring, waarboven een uitgekeelde kraallijst loopt. De overgang van rond naar
vierkant wordt gevormd door vier hoekpalmetten, waartussen ondiep, soms bijna
ingekrast bladornament aan weerszijden van een soberder palmet. De bovenste
vierkantzone heeft aan elke zijde twee spiraalvoluten, die geheel binnen het blok van
het vierkant blijven. Zij gedragen zich ogenschijnlijk als de helices van het Korintische
kapiteel; het uiteinde van de spiraal wijst echter niet naar beneden, maar blijft in de
spiraal meelopen, zodat toch het Ionische kapiteel als voorbeeld gezien moet worden.
De voluten blijven echter zoals gezegd binnen het blok van het kapiteel. Tussen de
voluten is een aantal vulmotieven toegepast, die op zeer oude voorbeelden teruggaan,
zoals gekruiste touwen en concentrische halve cirkels. De laatste zijn, zoals ook in
de benedenste zone soms voorkomt, slechts ingekrast en niet volledig gebeeldhouwd.
Dit kan niet aan slordigheid of onmacht geweten worden, daar het beeldhouwwerk
overigens van hoge kwaliteit is.
Van het kapiteel ontbreekt voorts de abacus of deklijst, die er afgehakt moet zijn.
Het zuidelijke kapiteel heeft dan ook bovenaan een ietwat brokkelige beëindiging,
waarop de breed overstekende dekplaat ligt, die weer uit ‘kanalsinter’ bestaat en
nauwkeurig geprofileerd is met een flauw ojiefprofiel en kleine versnijdingen.
Geven de middenpalmetten van het benedenste kapiteelblok
vergelijkingsmogelijkheden met Ottoonse kapitelen (tribune Gernrode), de kraallijst
komt daar niet voor en de steensoort wijst onmiskenbaar naar de boven-Maasvallei,
waar 12e-eeuwse kapitelen als in de crypt te Verdun dezelfde decoratieve vormenschat
vertonen. De bases, die eveneens uit Savonnière-steen bestaan, zijn met hun
kussenvormig aaneengesmolten hoeksporen ook 12e-eeuws te dateren (afb. 187).
Zie ook addenda.
Vrij dicht naast de meest westelijke pilasters van de absis is aan weerszijden een
rond venster aangebracht. Uitwendig is er geen relatie met de omringende architectuur.
De vensters zijn bij de restauratie heropend (afb. 178), zoals Eijck van Zuijlichem
reeds tekende.
In de as van de absis heeft men ter vervanging van de aangetroffen trap naar buiten
een segmentbogig gedekt venster aangebracht. De trap liep over het restant van een
gemetseld altaarblok, dat hersteld is en belegd met een in de crypt gevonden gedeelte
van een roodzandstenen plaat, waarop wijkruisjes staan. Aan de noordzijde bevindt
zich in de muur een kleine rechthoekige nis.
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+

In 1944 is de bodem van de crypt onderzocht door P. Glazema. De met plavuizen
en baksteen belegde vloer bleek op schoon zand gelegd te zijn, waardoorheen een +Onderzoek in de
30 cm brede baan van schier zand liep; in het gele zand waren plekken oerzand. cryptbodem
De pijlers stonden op een mortelbed en zijn bij de restauratie op platen rode zandsteen
gezet. Het altaarblok stond eveneens op mortel, waaronder een tufstenen vloer, die
over een graf liep; ook aan de westzijde is een drietal graven gevonden, die oost-west
gericht lagen, evenwel met een afwijking naar het noorden ten opzichte van de
bestaande as van de kerk. Een lag er voor de tegenwoordige toegangstrap, enkele
deels onder de westelijke muur, een deels onder een pijler.
+
Aan de zuidzijde is het schip in de 16e eeuw uitgelegd met een brede zijbeuk die
van de traptoren aan de westzijde tot de absisaanzet aan de oostzijde reikt en naar +Zuiderbeuk
men mag aannemen een soortgelijke smalle zijbeuk verving die aan de noordzijde
gedacht kan worden. Hoofd- en zijbeuk zijn gescheiden door vier spitsbogige en
driemaal afgeschuinde scheibogen, die neerkomen op zware ronde kolommen van
baksteen met een smal ringkapiteel van rode zandsteen. Zij staan op hoge achtzijdige
basementen, die afgedekt zijn door een roodzandstenen lijst. De kolommen zijn
gemetseld met gesneden voegen
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tussen gladgekapte stenen, waarna het oppervlak rood gesausd is met witte voegen
(afb. 195). De oostelijke scheiboog gaat op van een tegen het restant van de zuidelijke
koormuur gemetselde halfkolom. De westelijke rust ten westen op een rechthoekige
pilaster, die door een roodzandstenen lijst is afgedekt. Het gedeelte muurwerk dat
tegen de traptoren aansluit, heeft een versnijding, die westwaarts helt en mogelijk
tot een verlenging van de tufstenen zuidbeuk heeft behoord.
Ten noorden van het westelijk venster bevindt zich een verticale sprong in het
muurwerk die tot de dakvoet oploopt. Iets beneden de lijn van de afzaat van het
venster heeft dit gedeelte muurwerk bovendien een versnijding.
In de oostelijke travee van de zuiderbeuk is een groot orgelbalkon getimmerd.
+
Blijkens oudere bouwkundige tekeningen was de ingangstravee van de noordbeuk
+
voorheen als voorkerk door een schot afgescheiden van de overige kerkruimte.
Voorkerk
+
Beide beuken zijn gedekt door tongewelven op een verbrede voorlijst, die op
+
trekbalken rust die zonder sleutelstukken in de muren zijn ingelaten.
Kappen
De kap van de hoofdbeuk bestaat uit een schaargebint met zeer lange stijlen en is
samengesteld uit secundair gebruikt hout met laatmiddeleeuwse telmerken. Onder
de sporen zijn er van 14 × 4 cm, die uit de romaanse kap afkomstig kunnen zijn. De
kap over de koorsluiting heeft een lager schaargebint; onder de spanten van de
koorsluiting zijn resten te zien van een gedrukt houten tongewelf. Over de zuiderbeuk
loopt een kap, opgebouwd uit twee schaargebinten, waarop een nokgebint en kan uit
de bouwtijd van deze beuk dateren. Het tegenwoordige tongewelf, waarvan de ribben
niet stroken met de trekbalken en spanten, is er later onder aangebracht (1721, zie
‘geschiedenis’).
+
Uit de verwerking van het materiaal en de detaillering valt op te maken, dat het
+
koor architectonisch een geheel vormt met de koorsluiting. De verzorgde
Bouwgeschiedenis
verwerking van de zeer grote blokken tufsteen en de kleine vensters maken een
datering rond of zelfs voor 1100 aannemelijk. De koor-absis zal overwelfd geweest
zijn met een halve koepel, de overige ruimte vlak gedekt. De koortravee reikte niet
hoger dan iets boven de spaarvelden. Het muurwerk van het bijbehorende schip
sprong in bij de kooraanzet ter plaatse van een triomfboog. Deze sprong is weggekapt,
toen er een driebeukig schip tegen werd gezet en aangeheeld in het voegbeloop van
het nieuwe muurwerk, dat daar een gedeelte van een pijler moest gaan vormen. Of
het bij het koor behorende schip ooit tot stand is gekomen is de vraag, daar er geen
fundering van over is.
Nog geheel in de romaanse periode is vervolgens een driebeukig schip gebouwd
met rondbogige, wat grotere vensters in de lichtbeuk boven de lessenaarsdaken van
de zijbeuken. De as van dit schip wijkt enigzins af van die van het koor. Van het
zelfde metselwerk van de lichtbeuk werden de koortravee en de absis verhoogd. In
de koortravee kwam een venster boven het tot dan toe blinde middenveld van de
bestaande versiering. Dat dit venster niet geheel in de as van het benedenste sierveld
staat, hangt samen met de as van het kruisgewelf dat nu over de koortravee geslagen
moet zijn. De koorabsis kreeg drie vensters boven de bestaande spaarvelden, waartoe
nu bij een hoger gewelf ruimte was. De kleine vensters, die er blijkens sporen in het
noordwestelijke spaarveld geweest zijn, werden gedicht.
Het ruwe aanzien van het bovenste muurwerk wordt niet veroorzaakt louter door
een andere verwerkingswijze, doch moet ontstaan zijn door het afkappen van het
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bovenste gedeelte van deze muur, die kennelijk later naar het noorden is gaan hellen.
Reeds van de tooggeboorte af van de spaarnissen is het muurwerk afgekapt; de nissen
zijn daar slechts 2 cm diep tegen beneden 7,5 cm. Daar dit verschijnsel zich over de
gehele lengte van schip en koor voordoet, moet het samenhangen met het aanbrengen
van een doorlopende kap over het schip en koor in de late middeleeuwen. Blijkens
sporen van een gewelfaanzet tegen de koortravee, werd de zijbeuk voortgezet langs
de koortravee, mogelijk, blijkens een afwijkende wijze van funderen, in een nieuwe
bouwfase; hierbij werd ook westwaarts het gebouw voortgezet tot halverwege de
tegenwoordige toren, waar een soortgelijke grove fundering werd aangetroffen.
Het kleine venster boven in het meest westelijke spaarveld van de koortravee
moest nu gedicht worden; het oostelijk, dat vrij bleef, kon vergroot worden naar de
afmeting van de nieuwe lichtbeukvensters. Mogelijk dienden de oostelijke traveeën
van de zijbeuk als sacristie en gaf toen reeds het poortje door de laatste liseen toegang
daarheen. Dan is verklaard, dat er geen bijpassende deur in de doorgang mogelijk
is. Westelijk van dit poortje zal dan een afscheiding gestaan hebben tussen koor en
schip.
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De lengte van de zuiderbeuk, waarvan de bouwdatum omstreeks 1525 gedacht moet
worden (wijding door bisschop van den Heetvelde), strookt ongeveer met de lengte
van de gevonden fundering aan de noordzijde, hetgeen onze veronderstelling steunt
dat de zijbeuken langs de koortravee doorgezet geweest zijn. Aanhechting van balken
van een kap zijn met enige moeite te onderscheiden in het vroegtijdig kundig herstelde
tufsteenmetselwerk van de noordzijde van de koortravee.
Aan de westzijde van de zuiderbeuk is een gedeelte vleugelmuur van rode baksteen
te onderscheiden, dat de westgevel van de verlengde romaanse zuiderzijbeuk moet
zijn geweest. De helling komt exact overeen met de doorsnede van de noorderzijbeuk,
die blijkens sporen van aanzetten in reconstructie mogelijk is. Ook een gedeelte
muurwerk oostwaarts van de traptoren behoort mogelijk tot deze westwaartse
verlenging van de zuiderzijbeuk, die blijkens de fundering aanvankelijk niet verder
dan halverwege de tegenwoordige toren reikte. Eerst later moet er een bakstenen
westelijke afsluiting ontstaan zijn waarvan het fragment in de westgevel van de
zuiderbeuk over is. De gewrongen plaats van de traptoren, waarvan de oost- en
westmuur afwijken van de richting van die van de latere toren, wijst op behoud van
bestaand metselwerk. Mogelijk kunnen we aan een oudere traptoren denken, die aan
de noordzijde een equivalent gehad heeft. Midden 16e eeuw was er al sprake van
een slechte klokkestoel. Mogelijk heeft dat betrekking op een constructie aan de
westzijde, waarvan nauwkeurige meting bewijst dat er een westwaartse verzakking
heeft plaatsgehad. Hoeveel fasen deze constructie gekend heeft is zonder ontpleistering
van de muren en bodemonderzoek niet uit te maken.
+
De muur van de koortravee is voorts ook inwendig afgekapt en wel aan de
+
onderzijde en eveneens om een te lood staande muur te krijgen ten behoeve van
Koortravee en crypt
een doorgaande kap ter vervanging van de overwelving. In de kap zijn onderdelen
van de romaanse kap verwerkt. De nu bestaande kap is dus de directe opvolger van
de romaanse kap en is blijkens de constructiewijze laatmiddeleeuws.
Het grond- en muurpakket ten westen van de crypt staat niet alleen koud tegen de
noordmuur, maar tevens tegen deze muur in afgekapte staat. De ongebruikelijke
kleine, blijkens de fundering na de bouw van het koor ontstane crypt moet dus een
late toevoeging zijn aan de kerk. Dat kapitelen en zuilen herbruikt zijn, werd bij de
beschrijving reeds duidelijk. Zij hebben vroege kenmerken: de afschuining van de
onderste helft van het kapiteel en sommige decoratieve details komen in de Ottoonse
kunst reeds voor (10e-11e eeuw), evenals het verzorgde profiel van de deklijst. De
vormen van de basis zijn eerder 12e-eeuws. Of deze onderdelen reeds in het eerste
koor waren toegepast of bij de aanleg van de crypt van elders zijn overgebracht, moet
in het midden worden gelaten. Mogelijk vormden zij in een romaanse kerk een
altaaroverhuiving of een koorafsluiting. Dat men in de late middeleeuwen mogelijk
eind 15e doch liever (wegens de roerige tijden in Friesland) denken wij aan begin
16e eeuw, nog een crypt ging bouwen, lijkt uitzonderlijk. Wij wijzen echter op de
kerk van Blija, die blijkens laagstaande vensters ook iets dergelijks gehad moet
hebben (deel 1, Ferwerderadeel, 63). Dat men zich daarbij aan de gangbare
architectuur van de kerk aansloot moet vooral in een streek zo dicht bij het
Bonifatiuscentrum Dokkum niet onmogelijk geacht worden. Men heeft in de 16e
eeuw ook teruggegrepen op de grote middeleeuwse periodes.
Of het bouwen van de crypt iets te maken heeft met de wens van Jouck Tirdema
bij S. Alexander begraven te worden en met de aflaat die in 1525 aan het altaar van
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de Broederschap werd verbonden, is niet nader te staven. Mogelijk wel met de wens
van de familie Tjaarda, wier state direct aan de kerk grensde, wier godsdienst steeds
R.K. is gebleven en wier geschiedenis tot in de 13e eeuw teruggaat in een doorlopende
lijn van machthebbers en ‘intellectuelen’ op kerkelijk en wereldlijk gebied. Men zou
dan aan een late opbloei moeten denken van een Alexander-verering, de Heilige voor
wie abt Wibald van Stavelot in 1145 het beroemde kopreliquair liet maken door
Godfried van Hoei (vgl. J.J.M. Timmers, De Kunst van het Maasland 1, Assen 1971,
319). Wibald werd later abt van Corvey en trachtte zijn rechten op Oldehove's S.
Vituskerk terug te krijgen (M.P. van Buijtenen, S. Vitus van Oldehove, Utrecht 1950).
Een relatie tussen Oldehove en Rinsumageest is echter niet bekend. Wel zagen we
dat de kapitelen, die in de crypt opnieuw zijn toegepast waarschijnlijk ook uit de
Maasschool stammen, zij het uit de bovenloop van de Maas.
Ook de noorderzijbeuk is waarschijnlijk afgebroken, toen de zuiderzijbeuk gebouwd
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werd. Mogelijk hangt het drielicht aan die zijde in de koortravee toch indirect samen
met de crypt en wel met een zicht op een altaar tegen de cryptwestmuur in het koor
(afb. 197).
Waarschijnlijk zijn tegelijk met het ontstaan van het hoogkoor de twee brede grote
vensters gemaakt om licht te geven op een groot altaar (vergelijk Mariengaarde, deel
1, Ferwerderadeel, 165). Zij zijn met zorg in het bestaande muurwerk aangebracht
met tufstenen dagkanten en het beschadigde muurwerk eronder is kundig aangeheeld.
Het kleine rondboogvenster in de as van het koor is ook in deze werkwijze gedicht
geweest. De twee grote vensters vervangen de daarbij passende twee romaanse
vensters. Het grote schipvenster daarentegen is ruw ingekapt en zal na-reformatorisch
zijn ter verlichting van een preekstoel tegen een pijler tussen hoofdbeuk en zuiderbeuk.
In 1610 is, opnieuw door een Tjaarda, hoewel zij R.K. gebleven waren, de eerste
steen voor de toren gelegd. De vermelding in 1777 van aankoop van 18.000 stenen
kan samenhangen met een nieuwe dakvoet, bij welke gelegenheid het grote
koorvenster aan de top vernieuwd werd.
+
Nog niet verklaard werd de gevonden scheiding in de fundering van het koor.
+
Men zou daaruit kunnen opmaken dat er voorafgaande aan het bestaande koor,
Voorgaande bebouwing
dat onmiskenbaar een geheel vormt, een rechtgesloten gebouw gestaan heeft; hiervan
gebruikte men de fundering bij de bouw van het nieuwe koor, dat nu een absidiale
sluiting kreeg. De opgraving in de crypt heeft daarvan niets aan het licht gebracht
daar het niveau te diep was.
+
Bij het uitgraven van de gedichte trap naar de crypt zijn twee fragmenten
+
natuursteen gevonden, die een kleine basis en een dobbelsteenkapiteel gevormd
Vondsten
hebben (afb. 184); mogelijk hebben zij in het drielicht gestaan, dat dan toen eerst
gedicht zou zijn.
+
De kerk bezit:
+
+
Inventaris
Een eikehouten preekstoel met achterschot en klankbord (afb. 198). De
+
zeszijdige kuip en het portaalschot zijn versierd met motieven uit verschillende
Preekstoel
stijlen: geblokte boogjes, waaronder een palmet, neogotische spitsbogen en ranken,
een en ander tussen hermen, XIX. Het achterschot en het klankbord zijn nog
18e-eeuws. Op het klankbord staat het gekroonde alliantiewapen Van
Schwartzenberg-Van Gendt, duidend op het huwelijk van Michael Onuphrius van
Schwartzenberg (1695-1758) en Margaretha van Gendt (1707-1766). Deze onderdelen
zijn blijkbaar overblijfselen van de in 1768 in de rekening vermelde nieuwe preekstoel,
die door Egbert van den Hoek, meester-timmerman te Leeuwarden werd geleverd,
waarschijnlijk uit een legaat na het overlijden van Margaretha van Gendt.
+
Eenvoudig doophek bestaande uit paneelwerk, XVIII, doch voorzien van gietijzeren
+
ajour bewerkte panelen, XIX.
Doophek
+
Tegen de noordmuur twee eenvoudige overhuifde banken met spijlenfries en
+
gesneden hoekstukken, XVIII, vergroot XIX. Aan de noordwestzijde en aan de
Banken
oostzijde drie banken met schotten, uit paneelwerk bestaande, XVIII. Overigens meest
vurenhouten banken met knoppen, XIX.
+
In de zuiderbeuk ligt een gotische zerk met evangelistensymbolen in de vierpassen
+
Zerken
in de hoeken. Opschrift: ‘Hier let begravē Jan Oom... sterf int jaer MVcXXXIII de
XXVI dach van februarii bid voor de ziele’. Wapen met dubbele adelaar en eikel
bovenop.
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Onder de banken en houten vlonders grote zerk met schijnarchitectuur
gebeeldhouwd. In het midden Caritas en onderschrift Holdinga-Bolta. Aan de
linkerzijde vier alliantiewapens waarvan te lezen waren links II Kamminga-Emingha,
III Bolta-Eysinga, IV Hermana-W... gha en rechts I Tzarda-..., II Ockinga-Albada.
Van het randschrift was slechts te lezen: ‘1561 den XVI februarii rust....’. In het
midden ‘Nascēdo morimur’.
Gebeeldhouwde zerk met alliantiewapens in de hoeken. Bovenaan ornament onder
een schedel en ‘quod nos sumus vos eritis’. Randschrift: ‘Ao 1618 den 8 juny is...
iets van Aylva van dē Here ontslapen ende alhier begraven’.
+
Bij werkzaamheden aan de vloer in 1953 is een vijftal grafkelders gevonden,
twee in het schip en drie in de zuiderbeuk. Tegen de noordmuur waren twee kelders +Grafkelders
van Tjaarda State. Daarin bevonden zich naamplaatjes, die op de kisten bevestigd
waren geweest van Jr. Sijds van Tziarda (1612); His van Hermana, weduwe Schelto
Tziaerda en moeder van eerstgenoemde (1615); Hiske van Juckema (1634); Sijdts
van Juckema (1638); Eelck van Frittema, gehuwd met Sijdts van Tziarda (1638);
Rioerdt van Juckema (1639); Schelto van Juckema (1649); Maria van Tiarda, weduwe
Ruert van
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Juckema (1661); Schelto Franciscus van Camstra (geboren en overleden 1666);
dezelfde naam (geboren en overleden 1667); Anna Lucia van Camstra, 33 weken
oud (1674); Tjalling Schelte Lieuwe van Camstra (1678); Tjalling Ruijrd Andries
Lambertus van Camstra (1708); Maria Anna van Aebinga, weduwe Tjalling van
Camstra (1710); drie kinderen van Rioerdt van Juckema en Maria Tjaerda; Susanna
Barbara Maria de Rotte (geboren en overleden 1790); Douwe Valerius van
Cammingha (1794); Susanna Barbara Maria van Asbeck, geboren Van Cammingha
(1801); Johannes Theodorus Franciscus de Rotte (1812); Everarda Joanna Maria de
Rotte (geboren 1817, overleden 1818); Tjalling Minne Watze van Asbeck (1795).
Voorts werden daar hoofdstenen gevonden voor Minne Frans van Burmania (1749)
en zijn echtgenote Anna Lucia Andrisa van Camstra (1745).
In de zuiderbeuk waren drie kelders, te weten voor de bewoners van Eijsinga State
(deze kelder is thans onder het orgel) en van Melkema State en twee onder het
doophek. De kelder van Eijsinga State bevatte grafplaatjes voor leden van het geslacht
thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, te weten voor Wilco Holdinga (1668); Wilco
Holdinga (1704); Johan Sicco (1757); Michel Onuphrius (1758) en zijn echtgenote
Margarethe Maria van Gendt (1766); Frederik Willem van Gendt thoe Schwartzenberg
en Hohenlansberg (1774); Wilco (1788).
+
Het orgel is in 1892 vernieuwd door Bakker en Timmenga te Leeuwarden
+
(Wumkes II, 353).
Orgel
+
Uit de kerkvoogdijrekeningen, die in 1634 beginnen, is te lezen dat Willem
+
Meijnerts in 1647 in tweede termijn 100 goudguldens betaald wordt voor ‘t
Geschiedenis
Maecken vant orgel volgens contract daarvan gemaeckt’. Aan de kas werkte ‘Jacob
Coninck, beeltsnider binnen Leeuwarden’, die in datzelfde jaar 48 goudguldens
ontving (vgl. D.J. van der Meer, Jacob Cornelis (Coningh), in: Freonen om ds. J.J.
Kalma hinne, Leeuwarden 1982, 140-147). Het timmerwerk wordt gedaan door
Eilingh Gerbres, ‘mr. kistemaecker en timmerman tot Rinsumageest’. Meester Willem,
die uit Berlicum afkomstig was, wordt in Rinsumageest gehuisvest. Dispositie van
het orgel bij Knock (en Duinkerken). In 1801 werkt L. van Dam aan het orgel en
wordt er vracht in rekening gebracht aan het borstwerk, waartoe voor 200 gulden
lood geboekt wordt.
+
In de toren hangt een klok, diam. 98 cm, met bovenrandopschrift in gotische
+
letters: ‘Int jaer ons Heeren ende Salichmaker Jesu Christi duisent ses hondert
Klok
ende twintich heeft mij Hans Falck van Nuerenberg gegoten’. Daaronder de wapens
met afgehakte tekens en onderschrift: ‘Georg van Swartzenburg/Tziart van Ailva
gritman van Dantumadeel/ Riuverdt van Juckema’.
Een tweede klok die reeds in 1904 vernieuwd was door Van Bergen Midwolda
werd in W.O. II versmolten. De klok had een diameter van 120 cm en zou volgens
Duinkerken het volgende opschrift gehad hebben: ‘Int jaer onzes Heeren en
Zaligmaker Duizend Zeshondert en zeventien heeft mij Hans Falck van Nuerenberg
gegoten te Leeuwarden, Gheorg van Swartsenburg, Peeter Attes, Meester Beern
Minnes Crabbe kerkvoogden, Nicolaus Johannes Walwijck Predikant tot Rijnmageest,
Wilhelmus Horatii Hora Secretaris over Dantumadeel, Ruuerdt van Juckema Tziart
Ailva Grietman over Dantumadeel’.
+
Behoudens een avondmaalsstel uit 1916 bezit de kerk een avondmaalsbeker op
+
standring hoog 13,2 cm, diam. 9,8 cm, gemerkt met stadsmerk een adelaar van
Zilver
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Bolsward, jaarletter × van 1630 en meesterteken een drieblad. Op de beker zijn drie
kleine voorstellingen van Geloof, Hoop en Liefde gegraveerd (afb. 199).
+
Sedert 1880 berust in het Fries Museum een roodzandstenen grafzerk met de
voorstelling van een staande jongeling en gedateerd 1341. Afmetingen 218 × 84 +Zogenaamde Eppo-zerk
en 66 cm, dik 13 cm (afb. 194).
+
De zerk was volgens Eyck van Zuylichem ingemetseld in de oostelijke muur van
+
het nieuwe gedeelte van de kerk. L.J.F. Janssen denkt aan een sarcofaagdeksel.
Geschiedenis
Een stenen doodkist werd hem in 1865 ten westen van de kerk getoond; de zerk zou
als deksel daarvan gediend hebben. Daar er geen maten genoemd worden, is dit
moeilijk te beoordelen.
+

L.J.F. Janssen in Vrije Fries X, 1865, 144 en XI, 1868, 268; 52e Verslag van het
Fries Genootschap 1879-1880, 19; R. Ligtenberg, Die romanische Steinplastik in +Litteratuur
den Nördlichen Niederlanden, Den Haag 1918, 132; D.P.R.A. Bouvy, Middeleeuwse
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beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden, Amsterdam 1947, 30.
+

De gestorvene is staande afgebeeld onder een lage spitsboognis, die op bladconsoles
als bekroningen van colonnetten neerkomt. De jongeling draagt in de rechterhand +Beschriving
een lans, de linker heeft hij gebogen voor de borst. Zijn overkleed is langs de hals
van een geborduurde rand voorzien. Aan de gordel draagt hij een mes en schrijfgerei
of een boek. Onder zijn linkerelleboog is een onbekend voorwerp voorgesteld. Langs
de rand is te lezen ‘AN O DMī MCCCXLI SIōIS ET IUDE TH ē BīS ERPTA IVVENīS
SOCIABILIS EPPO COGNAGOS FOVIT DE DICTIS UT BN NOV Q TRANSIS OBV M...
ATHIGARD HACIRA SIBI FUERE PARENTES HESSELIUS FRATER SIDACHUS SICQ
GEMELLUS’. Wat in gangbaar Latijn zal moeten betekenen: ‘Anno Domini MCCCXLI

Simonis et Iudei Th(anatos) En nobis ereptus juvenis sociabilis Eppo/Cognatos fovit,
de dictis ut bene novit/Ergo quisquis transis obvium m(emento in precibus tuis)
Athigart, Hacira sibique fuere parentes, Hesselius frater, Sidachus Sicoque gemellus’.
In het Nederlands: ‘Ziet, in het jaar des Heren 1341 op de dag van de dood van Simon
en Judas is de beminnelijke jongeling Eppo ons ontrukt. Hij had zijn naastbestaanden
lief, volgens de geboden zoals wel bekend is. Gij, die voorbij gaat (gedenk hem in
Uw gebeden) Athigart en Hacira waren zijn ouders, Hessel zijn broeder en Sydse en
van Sicco was hij de tweelingbroeder’.
+
In de uithof van het Fries Museum te Janum berust voorts een roodzandstenen
sarcofaagdeksel, versierd met twee kromstaven en gevonden tijdens de restauratie +Overige zerken
en het bodemonderzoek in 1946 (Martin nr. 66, XIIB) (afb. 179).
+
Zie Tjaardaweg 20.
+
+
Pastorie
Zie Raadhuisstraat 2.
+
+
Rechthuis
Een bericht uit 1749 vermeldt dat het ‘particuliere gasthuis van wijlen
+
ritmeester Burmania te Rinsumageest’ niet vrijgesteld wordt van schoorsteengeld
Gasthuis
(Wumkes 1, 114).
Het gasthuis wordt als reeds bestaand vermeld in het testament van Sijds Tjaarda
in 1540 (zie Tjaarda State). Het is niet bekend waar dit gestaan heeft.

Particuliere bebouwing in het dorp
+

Buiten het centrum ten zuiden van het dorp staat aan de rand van de dorpsbebouwing
+
een grote boerderij van het kop-hals-romptype (afb. 220, 221). Het korte
Aylvaweg 32
onderkelderde voorhuis heeft uitmetselingen boven de strekken van de vensters en
gietijzeren ankerwartels, die een datering in het midden van de 19e eeuw aannemelijk
maken. Beide topgevels van het voorhuis hebben een schoorsteen met bord. Op deze
plaats geeft de kadastrale minuut reeds een boerderij, doch met een korter voorhuis.
+
Tot 1967 had dit pand de oorspronkelijke vorm van kop-rompboerderij behouden
+
(afb. 219). Het vooreind had blijkens het keldervenster de bedstedenwand tegen
Juckemaweg 2
de achtermuur. De voorgeveltop had langs de kanten rollagen met houten deklijsten
en eindigde in een forse schoorsteen met sierlijk bord. De boerderij was volgens
‘Rinsumageest in oude ansichten’ door E. Duijff in 1869 gebouwd. De schuurmuren
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zijn door lisenen geleed. In 1967 is ook van dit pand het vooreind afgebroken en is
het woongedeelte in de schuur getrokken.
+
De zuidelijke kade van de Murk-Trekvaart heet ten oosten van het dorpscentrum
+
Kerkstraat en is voorbij de Gereformeerde Kerk uit 1913 door architect Tjeerd
Kerkstraat
Kuipers bebouwd met lage panden gedekt door een kap met nok evenwijdig aan de
rooilijn (afb. 216).
+
Dit pand heeft de ingang in het midden in een weinig voorspringende middenpartij,
+
waarin een eenvoudig stichtingssteentje met opschrift: ‘Gebouwd in 1875 door
Kerkstraat 12
m
A. Terpstra mr. timm te Rinsumageest. Eerste steen gelegd door A.O. Viersen 18
maart’.
+
De zuidelijke kade van de Murk westelijk van de kruising heet naar het hoekpand
+
met de weg Akkerwoude, dat tot 1880 als raadhuis, voorheen rechthuis dienst
Raadhuisstraat
heeft gedaan. Ook hier is de bebouwing landelijk en bestaat uit panden zonder
verdieping onder zadeldak evenwijdig aan de rooilijn (afb. 218).
+
Fors pand met volledige verdieping onder schilddak met hoekschoorstenen (afb.
214). De linkerhelft is blijkens de keldervensters onderkelderd geweest. Het vertrek +Raadhuisstraat 2
daar zal oorspronkelijk een opkamer geweest zijn. De vensters zijn thans vrijwel
even hoog als die van de rechterhelft. De gevel is door middel van doorgaande
pilasters, die blijkens
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oude foto's natuurstenen lijstkapitelen droegen, in vijf traveeën geleed. De ingang
staat in het midden en is langs een stoep van drie treden bereikbaar. Op de verdieping
staan nog de oude kozijnen met vroeg 19e-eeuwse verdeling in zes ruiten. Zij geven
licht in één grote zaal. Het pand zal eind 17e eeuw ontstaan zijn. In het
gemeentearchief zijn uit die tijd geen stukken meer aanwezig.
+
De overzijde van het water heet thans Siniaweg. Na de doorbraak ten behoeve
+
van de doorgaande weg staan er behalve het lokaal van de Gereformeerde
Siniaweg
Kerkgemeente nog twee panden.
+
In aanleg 17e-eeuws pand met aan de linkerzijde van de ingang onderkelderde
+
opkamer, die blijkens de plaatsing van de straalsgewijs geplaatste
Siniaweg 9
natuursteenblokken in de strekken boven de vensters aanvankelijk smalle vensters
had (afb. 212). Onder twee van de strekken staan thans even grote vroeg 19e-eeuwse
ramen als in de rechterhelft van het huis. Naast de vensters is nog een derde strek te
zien van een smal venster, dat in de hal licht gaf en in de vroege 19e eeuw gedicht
zal zijn, toen de ingang van een destijds moderne omtimmering is voorzien. Wanneer
men voorts ziet, dat de ankers van de balklaag thans voor de natuursteenblokken
heengrijpen, treft de overeenkomst met het door Stellingwerf getekende gebouw, dat
het onderschrift heeft: ‘Huis van de Lt. Colonel Molenschot op de Geest’ (afb. 211).
In het begin van de 19e eeuw zal het huis als meer grotere huizen in Friesland van
een verdieping zijn ontdaan, waarbij de vensters gemoderniseerd werden (vergelijk
Harsta State, Hogebeintum en Tjessens bij Holwerd). Inwendig zijn in de opkamer
nog een vroeg 19e-eeuwse schouwomtimmering, de oorspronkelijke spiltrap links
achter in de hal en in het rechtervertrek een 18e-eeuws bedschot. In de hal rond de
trap is de tegelbekleding van de wanden nog aanwezig.
Tegen de linkergevel het koetshuis.
+
In aanleg deftige woning met ingang in iets voorspringende middenpartij, die als
+
‘vlaamse gevel’ is opgehaald (afb. 212). Metselwerk en de iets gebogen strek
Siniaweg 11
boven de vensters tonen dat het huis eind 18e vroeg 19e eeuw zal zijn gebouwd. Het
inwendige heeft zeer geleden; een steektrap naar de verdieping bevindt zich rechts
tegen de achtergevel van het voorste blok. Mogelijk is het achterste blok later
toegevoegd. In de rechtervoorkamer staat een forse bedsteden-kastenwand, gedateerd
1760 en mogelijk uit een voorgaand huis opnieuw toegepast (verg. Herenhuizen blz.
142). Het schouwtje in de linkerkamer past beter bij de veronderstelde bouwdatum.
+
Deze vrij in een tuin gelegen grote woning is oorspronkelijk de Hervormde
+
pastorie geweest en in 1790 gebouwd blijkens jaartalstenen, die opnieuw zijn
Tjaerdaweg 20
toegepast aan de in 1918 herbouwde topgevel. De nieuwe ingangspartij eronder is
door jaartalsteentjes 1918 gedateerd (afb. 198). In de kerkerekeningen vinden we in
1791 het arbeidsloon aan de pastorie betaald aan Carel Christiaens. A. van Gissen
levert het kamerbehangsel. Ook Dirk Emdervelt, de ook van elders bekende
steenhouwer en steenleverancier, heeft in de jaren aan de kerkvoogdij voor 108
gulden blauwe steen geleverd, mogelijk dus voor de pastorie. Aan de topgevel zijn
in 1918 slechts twee gebeeldhouwde beëindigingen opnieuw toegepast, die echter
van witte steen zijn. Waarschijnlijk betreft de levering van Emdervelt slechts
stoepsteen. De oude indeling met brede gang in het midden is in 1918 behouden
gebleven. Slechts de kap is vernieuwd boven de iets verhoogde muren. Rechts
achteraan in huis bevond zich oorspronkelijk de keuken, die een geheel betimmerde
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wand met kasten en een opgang naar de zolder heeft. De wand is in drie vakken
verdeeld, omlijst door profielwerk dat een accoladeboog als bekroning vormt. Ook
de gootsteen met pomp is nog aanwezig.
+
Deftig pand van eind 18e begin 19e eeuw gangbare type met ingang in een iets
voorspringende middenpartij, die als vlaamse gevel voor de kap is opgehaald (afb. +Tjaerdaweg 34-36
217). De topgevel is thans vlak gedekt, ongetwijfeld ter vervanging van een vroegere
decoratieve beëindiging. De grote zesruitsvensters hebben een iets gebogen
bovendorpel. De ingang is omlijst en heeft smalle zijlichten als aan Siniaweg 11.

Industriemolen
+

In de knik van de waterweg Murk-Trekvaart stond volgens Schotanus de korenmolen
+
van Rinsumageest.
Voormalige korenmolen
+
Sedert het laatste kwart van de 15e eeuw wordt een molen te Rinsumageest
+
genoemd.
Geschiedenis
In 1639 werd deze op de lijst van niet rendabele molens geplaatst en moest tot
minstens 1 mei stilgelegd worden. Daar de molen op de Schotanuskaarten voorkomt,
zal hij niet
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zijn afgebroken. In 1761 moet de molen zijn omgevallen, want het volgend voorjaar
werd geveild: ‘een goede stander, beste roeden, steen- en ijzerwerk’ (Leeuwarder
Courant). De Staten machtigden de hoofdcommies Binkes om het recht van de
roggeen weitstenen aan te kopen, wat inhoudt dat er niet meer gemalen mocht worden.
Ook het molenaarshuis met de grond werd verkocht en men moest naar Akkerwoude
om zijn koren te laten malen. Uit de veilingaankondiging blijkt dat het om een
standaardmolen ging, en waarschijnlijk om het sedert de 15e eeuw vermelde werktuig
(Van der Molen, Gemaal).

De States
Het belang van Rinsumageest in de 15e eeuw wordt onderstreept door de
aanwezigheid van vier states. Volgens het Spionnagerapport van omstreeks 1468
was ‘die Geest’ ‘een starcke platse meit en dorp’, ‘ende dit behoert een geheeten
Worp’. ‘Op dieselfde Gheeste noch een stark slot ende behoort toe eenen geheeten
Gayetgen. Item daer noch op dieselve plaetse Becke Harincxzn heeft dair oeck een
groot slot’.
+

Ten oosten van de kerk en grenzend aan het kerkhof lag Tjaarda State (afb. 202-208).
+

Tjaarda State

+

R.V.A. I, 193; Benef. 195; Worp IV, 110-112, 317; id. V, 2; J.S. Theissen, Centraal
+
gezag en de Friesche Vrijheid, Groningen 1907, 286-330 en 356-361; Wumkes
Litteratuur
I, 3, 29; Sipma I, 34, 38, 56, 76, 384; id. II, 121, 155, 159; id. III, 31; Pax Groningana
10, 20, 65; Spionnagerapport.
+
Tekening door J. Stellingwerf, 1723, met onderschrift: ‘Het slot Tjarda op
+
Rinsmageest behoort den Ed here ... van Burmania en Mevrouw van Camstra
Afbeeldingen
deszelfs vrouwe’; tekening door J. Bulthuis van kerk en slot; idem door J. Gardenier
Visscher; tekeningen door S. Bonga van de 19e-eeuwse toestanden en kopieën
daarnaar, alle in coll. Fries Museum Leeuwarden (afb. 202-206).
+
Kaarten van het goed in 1629 in het kaartboek Juckema in het Tjaarda-archief,
+
R.A. Leeuwarden (afb. 203, 204).
Kaarten
+
Archief Tjaarda State 1471-1833, R.A. Leeuwarden, inv. Kleine Huisarchieven.
Een gedeelte van het archief van Tjaarda State berust in het gemeentearchief van +Bronnen
Franeker; J. Goslinga-Lijsen, Inventaris van de archiefcollectie van wijlen dr. J.
Banga, Franeker 1927.
+

Onder de namen van de verwanten van de overledene, genoemd op de zogenaamde
Eppozerk uit de kerk (blz. 133) uit 1341 is die van Sydachus te herkennen als die +Geschiedenis
van Sydze, welke naam we ruim tachtig jaar later kennen als Sydze Thiarda, inwoner
‘upter Gaest’. De oorkonde van 1421 (Sipma I, 34) draagt op de zegelstaart van Sydze
Thiarda de woorden S(igillum) Sydachi (Vr. Fries 1885, 144). In 1423 was deze
‘greetman’ van Dantumadeel (ib. 38), in 1431 mederechter (ib. 56). In 1439 en 1440
wordt hij ‘hovetling up der Gaest’ genoemd (ib. 76 en 79). In 1444 komt hij het laatst
voor en sluit dan vrede met de stad Groningen (Pax Groningana 10).
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In 1453 verschijnt ‘Worp Sydse (Thiarda) opter Geest’ (Sipma I, 34). Hij was een
bekend Schieringer hoofdeling en nam in 1463 deel aan de strijd tegen Jancke
Douwama te Irnsum. Ook tegen de bewoners van de naburige stins Juwsma moest
hij zich verweren (Worp IV, 110-112). In 1468 moest hij een ‘soen’ met de stad
Groningen sluiten (Pax Groningana 20) en het Spionnagerapport van dat jaar noemt
zijn huis ‘een starcke platse’. In 1474 blijkt het zelfs sterker te zijn dan het nabije
Eijsinga (zie aldaar ‘geschiedenis’).
Worp was blijkens een testament gehuwd met Jouck Tirdama (Sipma I, 384), die
na zijn dood in tweede echt huwde met Gabbe Jarla te Wetsens. Zij hadden twee
dochters, Kinsck en Auck. Kinsck huwde Sydts Bottinga, die de naam Tjaarda
aannam. Als zodanig kwam hij in 1486 als ‘greetman’ over Dantumadeel voor (Sipma
II, 121). Hij of een broer schonk waarschijnlijk in 1489 de klok te Janum (zie aldaar).
In 1487 zegelt hij mede een verbond met Dokkum en Ferwerderadeel (Sipma II, 155)
en in 1488 onderhandelde hij voor Oostergo en Westergo met de stad Groningen
(Sipma II, 159). Hij overleed vóór 1492, want dan moet zijn weduwe haar huis te
Rinsumageest ter beschikking stellen van de stad Groningen (Pax Groningana 65).
Kinsck hertrouwde Schelte van Scheltema (of Idsinga) uit Huizum, die bij haar
introk
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en ook al spoedig zich Schelte Tyaerda opper Geest noemde (Worp IV, 317 en Sipma
III, 31) en in het register van 1511 als landheer voorkomt. Aanvankelijk steunde hij
de stad Groningen, maar al spoedig wordt hij door hertog Albrecht van Saksen in
diens raad opgenomen. Worp, die immers zelf een Tjaarda was, kon hier uit zijn
geheugen putten. Zijn Saksische gezindheid werd Schelte echter noodlottig, toen in
1515 de Gelderse troepen het platteland van Dokkum uit bestookten en Tjaardahuis
innamen. Schelte vertoefde te Leeuwarden en moest lijdelijk toezien, hoe na een
aanvankelijke bezetting door de Bourgondiërs, die inmiddels aan de macht gekomen
waren, zijn huis door de Geldersen in brand gestoken werd, nadat ze ‘all wt braken,
dat hoer diende, ende voerdent binnen Dokkum’.
De enige zoon van Schelte en Kinsck werd jurist. De trouw van zijn vader aan het
Bourgondische bewind werd beloond met een grietmansambt voor de zoon dat hij
tot 1536 heeft bekleed. Voorts was hij olderman te Dokkum en ontvanger der florenen
van Oostergo, volmacht voor Dantumadeel enz. enz. en trad als afgezant op naar de
Keizer en diens landvoogdes Maria van Bourgondië. Blijkens de aangifte van de
bezittingen van de kerk van Rinsumageest in 1543 heeft hij er een ‘cappelaenschap
ofte prebende’ gesticht (Benef. 195). Uit zijn door Theissen bekend geworden
testament (1540) blijkt dat hij het huis grotendeels herbouwd heeft. Het voordeel,
dat bestemd is voor de zoon die het geleerdst wordt, staat omschreven als ‘Tziaerda
huis ofte slot, schuijre, langhuijs, met eer, feer, heerlicheit, swannejacht, gewalt’.
Voorts behoorde daartoe ‘die gewalt van de cappellanije’ gesticht door Wijts
Jongema (Wijts Wopkesdr. Juwsma), ‘die gewalt en opsicht opt Gasthuijs te
Rinsmagaest’ gesticht door de voorouders van de testator, verschillende boerderijen,
een partij gouden en zilveren voorwerpen en het tichelwerk bij Dokkum. Voorts
konden de eigenaars van Tjaarda aanspraak maken op de hulp van ‘fitsers en swelers’:
verschillende onderhorige boerderijen en ook woonhuizen in het dorp waren belast
met de levering van dergelijke hand- en spandiensten aan Tjaarda en ook aan Eijsinga
State (cf. Berns 63, K 5, 222, N.E. Algra, Ein 107, 108). Syds was gehuwd met Moed
Sythiema; hun epitaaf staat aan de oostgevel van de zuiderbeuk van de kerk.
Zijn weduwe mocht volgens het testament altijd blijven wonen in ‘dije grote camer
van dat stins, dije coecken, onse slaapkamer, dije camer bij het brouhuis met dije
uuthganck tot der brugge’. Syds overleed in 1546 en de jongste zoon Worp wordt
daarna als inwoner van Rinsumageest genoemd (Berns 18 YY 8, 55), voor het laatst
in 1575. Zijn weduwe Ynts van Aggema zal met Egbert van Ballem hertrouwd zijn,
die in de Conscriptio Exulum genoemd wordt. Daar zij geen kinderen nalieten vererfde
Tjaarda State aan Worps broeder Schelte die met His van Hermana was gehuwd,
voor 1581 overleed en een dochter Maria naliet. Zij huwde met Riuerdt van Juckema.
Ook zij bleven ‘papist’. Van Ruirdt is een kaartboek bekend uit 1629, waarin de
situatie van kerk en state duidelijk wordt weergegeven, evenals die van de bebouwing
van het dorp oostelijk van de State. In 1661 kwam het goed door boedelscheiding
aan de Van Camstra's met wie een dochter van Ruirdt gehuwd was. Vervolgens
kwam Tjaarda State door huwelijk van een dochter van Camstra met Minne van
Burmania in die familie, welke tak zich sindsdien Van Tjaarda ging noemen. In 1725
en 1730 testeerden de echtelieden op de langstlevende. Van Tjaarda State wordt
gezegd dat de state met fidei-commis was bezwaard en dat de bezitter de state zelf
moest bewonen en ‘fuir en light’ op de state moest houden. Via een zuster van Menno
vererfde de state op Gerrit van Camminga, die er in 1768 volgens het stemkohier
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niet woonde; zijn erfgename werd zijn zuster die, gehuwd met Tjalling van Asbeck,
zich er weer metterwoon vestigde. In het Tjaarda-archief komen over deze tijd geen
rekeningen over het huis voor. Via een dochter van Van Asbeck komt het goed in
handen van M.C.F.J. de Rotte, die zich rond 1820 wijdde aan het besturen van het
Tjaarda-complex, doch na een scheiding en vertrek uit Rinsumageest het Huis ging
verkopen. In 1834 is het slot op afbraak verkocht met ‘den daarbij behorende toren
en klok, poort, zomerhuis, schuur, stallingen en koetshuis ...bestaande in een royale
heerenhuizinge, geheel uit het water opgetrokken, voorzien van twintig meest ruime
vertrekken, waaronder twee zalen, voorts keuken, verwulfde kelders en diverse
zolders, een zeer ruim voorhuis en breden gang, beide met wit marmeren steenen
gevloerd’. Later worden er nog bouwmaterialen van Tjaarda te koop aangeboden
waaronder ‘gladde blauwe pannen, oude Vriesche metselsteen, grauwe en rode
drieling, een metalen klok, een kleine dito en een groote partij uitmuntende mooie
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wit marmeren vloerstenen’ te bevragen bij J. Romein, meester-timmerman te
Leeuwarden.+ De tekening van Stellingwerf uit 1723 geeft nog vrijwel de situatie
+
weer die in 1629 als kaart getekend werd: een rondom uit het water oprijzend
Gebouw
gebouw op een vierkant eiland; op de hoeken voormalige paviljoens, waarvan het
noordwestelijke hoog oprijst en het noordoostelijke slechts een verdieping heeft en
met een schilddak is gedekt. Zij zullen op hoekbastions gebouwd zijn in de omwalling
van het terrein.
Naast het lage paviljoen rijst een veelhoekige toren hoog op als spietoren. De stins
met de grote kamer, waarover Syds schrijft in zijn testament, zal het gedeelte naast
de spietoren zijn, waarin de ingang is gemaakt en dat door trapgevels is beëindigd.
Hierin kunnen we de herbouw door Syds herkennen, die de middeleeuwse woontoren
van vensters voorzien zal hebben en van aanbouwen. Wat afmetingen betreft kan dit
gedeelte ongeveer 8-10 meter vierkant geweest zijn. Bij Gardenier Visscher zien we
links van de stins nog een kleine spits, die mogelijk op een der bastions-paviljoens
gestaan heeft, die op de kaart van 1629 aan de achterzijde getekend zijn. Het eiland
was met het ‘binnenhof’ verbonden door een brug, waarover Moed steeds uitgang
moest hebben. Daarnaast, lijkt er in het testament van Syds Tjaarda te staan, is het
brouwhuis gelegen. Ten westen van het huis stond, zoals Gardenier weergeeft de
schuur en tegenover de grote schuur, over de gracht gebouwd, een ‘somerhuiske’.
Het binnenhof is omgracht en dicht bij het huis staat daaroverheen gebouwd het
poortgebouw. Op de 19e-eeuwse tekeningen zien we dat dit 16e-eeuwse profileringen
rond de poort en vensters had en een cartouchevormige wapensteen.
Beide noordelijke hoekpaviljoens zijn dan in vleugels van twee verdiepingen
opgenomen; de middenvleugels, waarin we de stins herkenden is tot een lange gevel
gemaakt en gepleisterd. De toren blijkt daar, wat het overgekraagde bovenste gedeelte
betreft, uit afwisselende lagen gekleurde steen te bestaan. Met de open geleding en
de uivormige spits, kenmerken die wijzen op de tijd van Syds van Tjaarda en Moed
Sythiema.
De kaart van 1629 geeft aan dat de gracht om de binnenhof verbinding heeft gehad
met de gracht om het huis.
Aan de westzijde staat over de eerste de toegangspoort. Aan de zuidzijde mondt
de hofgracht uit in de gracht om het huis, ongeveer in de as, waar wij het steenhuis
hebben gelokaliseerd; mogelijk ook in de as van de hoge toren. Het oostelijke gedeelte
van het terrein wordt als tuin aangemerkt.
Westelijk van het binnenhof loopt de ‘opvaart tusschen de singel en het hoff’.
Deze heeft verbinding met de kerkhofsgracht en dicht daarbij is het schiphuis
getekend. Aan de Herenweg staat tenslotte nog een ‘hooghe mey’, direct naast de
kerkhofsgracht. Waarschijnlijk is deze verbonden geweest aan een muur, die de tuin
omgaf. De kadastrale minuutkaart geeft ten westen van de singel nog een groot terrein
in vier vakken verdeeld, waarin we een 17e- of 18e-eeuwse geometrisch aangelegde
tuin mogen zien; in 1620 zijn dit nog vier stukken van ongelijke afmeting.
+
Het Fries Museum bewaart een uit afbraak van het slot afkomstig houten kistje,
dat ‘ingemetseld in eene muur’ gevonden werd (Catalogus Fries Museum 1881, +Kistje
442; afb. 207). Een bericht uit 1850 vermeldt dat mr. Van Halmael het kistje toen
aan het Friesch Genootschap heeft aangeboden (Wumkes II, 240). Het kistje is
beschilderd met bloemen en ranken, in het midden een zon met de letter H, volgens
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de catalogus als aanduiding van de naam Hermana. Daar ook wordt vermeld dat het
kistje de volgende voorwerpen bevat: twee ijzeren stempels met de wapens
Hermana-Frittema en Hermana-Tjaerda. His van Hermana was gehuwd met Schelte
Sydses van Tjaarda; haar broeder was de laatste manlijke nakomeling van dit geslacht.
Voorts liggen in het kistje een ijzeren passer, een zilveren mesje, een gedraaid benen
voorwerp (pen?) en twee in houten met lint en zilverdraad omwoelde handvatten
gevatte vogelnagels. Deze hebben de fantasie in werking gesteld en zouden volgens
het handschrift van Botte van Holdinga (XVI) toegedacht zijn aan de drie belangrijkste
families van Friesland en vruchtbaarheid verzekerd hebben. Dr. Wassenbergh verklaart
de nagels, die op twee mansportretten in het Fries Museum voorkomen, als
tandestokers (A. Wassenbergh, l'Art du portrait en Frise au seizième siècle, blz. 66
noot 1).
+
Eveneens van Tjaarda State afkomstig bewaart het Fries Museum een schilderij
(doek 95,5 × 131 cm), voorstellende blijkens bijschrift de Friese maaltijd. In een +Schilderij
vertrek waar aan de wand twee ronde portretten in vierkante lijsten hangen zitten
acht personen aan
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een welvoorziene dis, ter zijde een open kast; een dienaar loopt links naar de deur.
De personen zijn historiserend gekleed; de rechtse vrouw draagt het jongste kostuum,
17e-eeuws. Blijkens de wanddecoratie is het schilderij mogelijk in de 18e eeuw
ontstaan. Het stuk kwam in 1843 aan het Friesch Genootschap uit
nalatenschap-Fontein te Harlingen (afb. 208).
+

Waarschijnlijk stond zuidwestelijk van Tjaerda State het Juwsma-goed op de
rechthoekige percelen, die nog op de kadastrale minuut te zien zijn. Volgens Worp +Juwsma State
van Thabor stonden de huizen zo dicht bijeen, ‘datse tot ander met een haeck mochten
schieten’. Ook wordt door dezelfde auteur verhaald, dat Wopke Juwsma in 1466
terugkerend van het dorp in een hinderlaag viel, opgezet door zijn buurman. Hij
vluchtte onder de brug en trachtte zich te verbergen ‘in een hoeck van die naeste
pylaer vant huys an die brugge’, doch werd gevonden en gedood. De weg van het
dorp naar de westelijk gelegen percelen voerde inderdaad langs Tjaerda State.
+
In 1421 waren Hessel Juwsma met Syds Tjaerda en Feye Asinga upper Gast
+
getuigen in een verkoping van veen in Lutjewoude (Sipma I, 34).
Geschiedenis
Iets later, in 1437, komt Renic Juwsma voor als grietman in Dantumadeel en zegelt
een overeenkomst tussen Klaarkamp en de inwoners van Roodkerk (Sipma I, 71).
In 1439 wordt hij hoveling ‘up der Gaest’ genoemd (ib. 76). Na 1450 wordt het huis
inzet van twisten tussen verschillende leden van het geslacht van die naam. In 1468
wordt het huis, dat in bezit was van Wyttye Wopckesdr. belegerd en veroverd door
Hans Heer Juwsma (Worp IV, 114). In 1468 is Gaytie Juwesma bewoner van ‘een
sterck slot’ (Spionnagerapport), maar in 1472 is er een geschil tussen hem en Wyttye
Wopckesdr. die met Juw van Harinsma gehuwd is, over ‘Juwesma hws opper Gaest
mijt den weergreft ende horleger (sic) ende om dat schettena hws alst nu is ende
schura’ (Sipma I, 221). Het versterkte huis trok de aandacht van de stad Groningen,
die Gayken Ywessma, ‘hoefftling ypder Gast’, in 1477 wist te bewegen ‘Ywesma
huus mytten heerde ende den hofsteden mytten grafft ende alle de huusingen die
byonnen en buten den grafft staen, mytter vysscherie ende mytter zwanenvlucht’ aan
haar te verkopen. De koop werd echter blijkbaar later geremitteerd, want omstreeks
1483 kocht Wilcke van Ringia van Stiens Juusma Huys van Gaathua Juwsma met
de bedoeling de inwoners van Leeuwarden schade toe te brengen van dit bolwerk
uit (Worp IV, 159). Door omkoping namen de Leeuwarders echter snel bezit van
Juwsma en slechtten ‘de mueren vant huys ende dat sael ende lieten niets staen dan
dat stinse met die poorte’. Buurman Syds Tjaerda liet dit echter niet op zich zitten
en toen de Leeuwarders eens afwezig waren nam hij het huis in en slechtte wat de
Leeuwarders hadden laten staan (Worp IV, 159). In jongere bronnen wordt Juwsma
niet meer genoemd en het zal in Tjaerda zijn opgegaan. Het testament van Syds
Tjaerda noemt dan ook onder meer het kapelaanschap gesticht door Wyts Jongema,
die een Juwsma was en in tweede echt met Jongema was gehuwd (zie Tjaarda State,
Geschiedenis).
+

Ten zuidoosten van het dorp aan de weg naar Akkerwoude lag Eijsinga State.
+

Eijsinga State

+

R.V.A. I, 194; Benef. 196; Tegenw. Staat II, 243; Potter, Wandelingen; Wumkes I,
+
118, 371, 374; II, 24, 26; Sipma I, 34, 38, 56, 70, 76.
Litteratuur
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+

Tekening door J. Stellingwerf met onderschrift: ‘t Slot Eijsinga State op
Rinsmageest in Dantumadeel behoort mevrouw van Zwartsenburg’, in coll. Fries
Museum Leeuwarden (afb. 210).
+

+

Afbeelding

De oudste vermelding van een Eijsinga is die in 1421 wanneer Feije Asinga upper
+
Gast een charter zegelt betreffende een schenking aan het klooster Genezareth
Geschiedenis
van vijf pondemaat land bij het spiker van Hiaure (Sipma I, 34).
Twee jaar later komt hij als Feije Eijssingha voor en is dan een van de twee
‘eeheeren’ van Dantumadeel (ib. 38). Ook in 1431 en 1437 komt hij voor (ib. 56 en
70). In 1459 doet hij een schenking aan het klooster Klaarkamp om de zaligheid van
hemzelf, Liwa en Eteke de ouders van zijn vrouw en die van hun zoon Gerck en zijn
vrouw Iteke (Sipma I, 158). Gercke Feijesz liet een dochter na Hack genaamd, die
Ado Jonghema uit Rauwerd huwde en in 1474 te Rinsumageest woonde (Worp IV,
121). In dat jaar deed
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hij een overval op de stadswoning in Dokkum van Wobbe Gerlofsz uit Dantumawoude
en sloot gevangenen op in Tjaarda Huis omdat dat sterker was dan Eijsinga, waarop
hij woonde.
Hack hertrouwde na de dood van Ado met Tjalling Entsz Bolta, die vervolgens
de naam en het wapen der Eijsinga's gaat voeren, doch te Oenkerk blijft wonen. Als
bewoner van Eijsinga State wordt in 1511 een Sijbe Eijsinga genoemd (R.V.A. I, 194).
Erfgenaam van Tjalling en Hack wordt hun jongste zoon Feije; hij wordt in 1529
voor het eerst genoemd (Berns, 18, WW, I, 431) en leefde nog in 1550, toen hij als
volmacht van Dantumadeel optrad te Leeuwarden (Charterb. III, 184).
In de opgave van 1543 wordt Feije als landheer genoemd en hij ondertekent de
gegevens met Syds Tjaarda. Zijn dochter werd zijn universele erfgename en huwde
Botte van Holdinga van wie zij een zoon Wilcke kreeg, die het huis erfde. In zijn
testament van 1594 wordt bepaald dat ‘de huysinge staende op mijn staten ofte
eedelhoffstee tot Eysingha’ niet mag worden afgebroken noch enige ‘maaterialen
daarvan vervoert ofte alieneert’ mogen worden. Blijkens de overige bepalingen is
hier sprake van een fideicommissair testament, waarin de toewijzing van het goed
als geheel in een bepaalde tak van de familie vastgelegd wordt. Daar de erfgename,
zijn dochter Doedt in tweede echt gehuwd was met Georg Schwartzenberg thoe
Hohenlansberg en op diens state te Beetgum woonde, werd bepaald dat een nicht
Frouw van Burmania op Eysinga mocht wonen. Aangezien echter het huis ‘geen
huysinge is om inne te wonen nae die qualiteit’ en de erflater ‘haer geern vorsien
wolde van een goede woninge’ schonk hij haar uit de boedel nog 2000 daalders om
een goede woning te laten bouwen. Ook mocht zij de ‘steen leggende daer toe’
gebruiken. Een en ander blijkt uit processen van Georg van Schwartzenberg tegen
Haring van Burmania als bewoonster van Eysinga State (Berns 18, WW, 1630-1633).
In 1630 is er sprake van ‘olde materialen aen het nieuwe gebou’. De 2000 daalders
waarover het proces liep, werden niet toegewezen daar ze gebruikt waren ‘tot
opbouwinge van seecker huijsinge op Eijsinga State’. Wij kunnen daarmede het door
Stellingwerf afgebeeld gebouw vrij nauwkeurig dateren voor 1630 en waarschijnlijk
reeds voor 1623.
Volgens het stemkohier van 1640 was ritmeester Wilco van Holdinga thoe
Schwartzenberg toen eigenaar en bewoner van de state, zoon van Doedt en Georg
Schwartzenberg. Volgens de Tegenwoordige Staat zou hij de tuinen aangelegd
hebben, nadat de weg tot aan Schwartzenbergs bos in Tietjerksteradeel en de
Schwartzenbergvaart naar Kuikhorne reeds aangelegd waren. Wilco was gehuwd
met Jeanette Tjaerda van Starckenborg en had een dochter Helena Maria, die huwde
met haar neef Georg Wilco van Schwartzenberg. Hun goederen werden in 1682
geïnventariseerd, waarbij de volgende vertrekken genoemd worden: ‘het voorhuys,
het sael, twee kamers boven het sael, het Pardis, het salet, het cabinet, het kabinettie,
de slaepkamer, de kinderkamer, het schrijfkamerke, de daeghskamer, de boerekamer,
de bottelarije en de poortkamer’. Op Eijsinga hingen voorts ‘acht conterfeytsels van
't huys van Orangien en Nassau, een schilderij van Schwartzenbergs huijs op
Rinsmageest, int groot sael een groot crucifix schilderij’ en nog 42 niet nader
gespecificeerde stukken. Ook de bibliotheek, die op Holdinga te Anjum stond, komt
in deze inventaris voor.
Na de dood van Wilco van Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
hertrouwde Helena Maria met Tjaerdt van Aylva, grietman van Dantumadeel; zij
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gingen op Eijsinga wonen. Naderhand, wellicht na de dood van Helena Maria in
1682, trok Tjaerdt naar het belendende Melkema, waar hij volgens het stemkohier
van 1698 woonde; op Eijsinga verbleef toen Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg,
met een jongere generatie Helena Maria gehuwd en later met Fedt Sophia van
Goslinga. Een proces van 1702 tussen Wilco en de familie van Aylva op Melkemastate
gaat over een oprijlaan tussen beide states (Berns 18, WW d.d. 20, 12 1702 nr. 17),
waarvan een tekening gemaakt is die op het Rijksarchief Leeuwarden bewaard wordt
(Hs inv. nr. 46).
Fedt Sophia van Goslinga is de ‘Mevrouw van Zwartsenberg’ van de tekening van
het huis door Stellingwerf in 1723. Zij overleed in 1731, waarna haar zoon Michael
Onuphrius, gehuwd met Margaretha Maria van Gendt, er kwam te wonen. Michael
Onuphrius was grietman over Dantumadeel en wis- en werktuigkundige, waardoor
hij een werkzaam aandeel kon hebben bij het aanleggen van de Dokkumer Nieuwe
Zijlen en zijn naam daar vereeuwigd is (De Dongeradelen, 326). Ook schonk hij
blijkens het opzetstuk op het klankbord een nieuwe kansel in de kerk. Bij verkoop
van Melkema in
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1754 werden de tuinen van dat buitengoed bij Eijsinga getrokken.
Na de dood van Maria Margarethe in 1766 werden haar beide zoons Wilco en
Frederik Willem eigenaars van het goed. Laatstgenoemde resideerde er als ontvanger
der florenen en schrijver van een compagnie te voet en stierf er door een ongeluk.
In 1791 wordt de ‘buitenplaats van den grietman Schwartzenberg’ verkocht aan
Johan Poppe van Haren, een zoon van de bekende Onno Zwier en raadsheer in het
Hof van Friesland. In 1793 laat hij er nog een stal, koetshuis en tuinmanswoning
bijbouwen doch in 1798 moet hij Eijsinga ‘met de heerlijke huizinge en verdere
gebouwen, sampt de hovingen binnen de gragt, met de zuider- en noordercingel
buiten de gragt’ (tezamen ongeveer 5 pondemaat) verkopen, benevens vier pondemaat
land voor de ‘huizinge met hoog hout, een tuin met vrugtbomen, 6 pondemaat kaphout
en 9 pondemaat bosch- en bouwland’. In 1805 wordt opnieuw 50 pondemaat land
verkocht, ‘als meede een huizinge, het groot Hiem, sampt stalling en koetshuis’, alles
behorend onder Eijsinga State. Verkopers zijn dan Ipe Jans en Carel Christiaans te
Rinsumageest en in mei wordt eveneens volgens de Leeuwarder Courant de huizinge
afgebroken. Carel Christiaans en twee anderen bieden dan afbraakmaterialen aan,
waarna in 1806 nogmaals onder meer ‘24 grote schuifkozijnen met raamten en blinden
en vengsterbanken’ worden aangeboden. De roerende goederen waren in 1798 reeds
verkocht, onder meer ‘vreemde uitheemse gewassen in potten’. In 1805 kopen de
kerkvoogden een ingangsomlijsting, die zij aan het kerkgebouw toepassen. In dat
jaar ook is ‘het Engels plantsoen van Eisinga State’ te koop bij ene Calmai en tevens
een grote partij afbraak, waaronder behang uit acht tot tien kamers. Volgens de
Tegenwoordige Staat was het huis op twee zware gewelfde kelders gebouwd. ‘Buiten
de graft aan de noordkant van het huis is een groot plein en aan het einde daarvan
een paardenstal. In 't oosten ligt een ruime tuin, die met een tweede graft omtrokken
is en weder in 't ronde een fraaie buitencingel heeft’. Volgens Potter zou het huis
‘vreeslijk dikke muren’ gehad hebben.
+
De genoemde zware muren en overwelfde kelders wijzen op een middeleeuwse
+
aanleg, die in de 17e eeuw verbouwd zal zijn tot het regelmatige blokvormige
Gebouw
gebouw, dat Stellingwerf afbeeldt. Nemen we aan dat de beide open bekroningen
schoorstenen moeten voorstellen, dan zien we nog een peervormig spitsje achter het
dak uitrijzen, wellicht van een traptoren aan de achterzijde van het gebouw. De
toegang tot het Huis leidde door een poortgebouw, dat aanzienlijker was dan
gebruikelijk: het had volgens Stellingwerf een uitbouw waarin de eigenlijke
poortdoorgang was gevat en was door een vierzijdig schilddak gedekt. Achter de
poort was nog een gebouwtje, mogelijk de woning voor de poortwachter. Van de
parkaanleg is geen spoor meer te zien op de kadastrale minuut. Zelfs Potter vindt in
1808 niets meer aanwezig van wat hij gekend heeft en beeldend beschrijft.
Het tuinmanshuis, de stal en het koetshuis, alle gebouwd in 1793, werden in 1820
tot armhuis ingericht en werden pleinhuizen genoemd. Dit gedeelte werd in 1920
gesloopt (A. Algra, De Historie gaat door 't eigen dorp V).
+

Ten westen van Eijsinga ziet men op de kaart van Schotanus Melkema aangegeven.
+

Melkema State

+

Tegenw. Staat II, 243; Wumkes I, 135, 136, 245.
+

Litteratuur
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+

Tekening van J. Stellingwerf in coll. Fries Museum te Leeuwarden (afb. 209).
+

Afbeelding

+

In 1439 schonk Thieppka Sceltama aan Juwe Bockama wegens diensten en
+
weldaden, die hij van Juwe had ondervonden, Melkema State te Rinsumageest,
Geschiedenis
inbegrepen de ‘stynze huzinga unde da stadda’ (Sipma I, 76). De bijbehorende
landerijen verkocht Tjepke aan Juw. In 1477 behoorden ‘Melkema huus’ te
Rinsumageest en ‘Bottema huus’ te Dantumawoude aan Gayken Juwsma en Eelken,
echtelieden op Juwsma te Rinsumageest (Pax Groningana 29). De stad Groningen
kreeg het recht van koop van een der huizen. Het Register van den Aanbreng noemt
Dowa Doijnie als eigenaar, die de state verhuurt aan ‘Dowa in Malkum’. Overigens
vernemen we niets over Melkema voor 1581 wanneer Ulbe Tiaerdtsz. Aylva er woont
met Saepck van Winia. Hun zoon Tiaerd werd grietman van Dantumadeel, raad ter
Admiraliteit en in 1615 buitengewoon afgevaardigde naar de Staten-Generaal inzake
het houden van een nationale Synode. Ook zijn zoon Sioerd werd grietman en hij en
zijn vrouw Juliana van Mouderick zouden het huis hebben laten herbouwen in 1658
(Nieuwe Naamlijst van Grietmannen,
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124). De poort, die ‘op het zuijt van Meckenhuijs’ stond was in 1647 afgebroken en
vervangen door een homei, die (bij vergissing?) op grond van Eijsinga werd opgericht
(Berns 17, SS 54, 17). Zijn zoon Tiaerdt was in 1678 woonachtig op Eijsinga (Berns
55, M 5, 199). Zijn zusters woonden in 1698 wel op Melkema volgens het stemkohier.
Via hun broeder Epe vererfde de state naar het geslacht Van Schratenbach, zodat
Stellingwerf in 1723 Lucia Juliana van Schratenbach echtgenote van Willem Emilius
van Unia als eigenaresse noemt. Volgens het hypotheekboek van Westdongeradeel
(Berns 52, BB 10, 1 vo) woonde zij er ook in 1726. Zij overleed in 1730 en een half
jaar voordat haar man in 1754 overleed werd reeds Melkema State te koop aangeboden
benevens een dubbele bank in de kerk te Rinsumageest. Het huis werd kort daarna
op afbraak verkocht (Wumkes I, 135), waarna in 1769 de verkoop volgt van 600
eikebomen, 70 essen, 30 abelen en, 130 vruchtbomen. Apart worden weer verkocht
‘cosijnen, Engelsche schoorsteen, schoorsteenmantel, goudleeren behangsel, blauwe
en bonte vloeren, staande en liggende plaaten’.
+
Het gebouw, zoals Stellingwerf het ons overlevert, heeft een sober 17e-eeuws
karakter dat voor 1658 bij gebrek aan geledingen zelfs ouderwets genoemd mag +Gebouw
worden. Het staat op een eiland, waarvan het slechts een gedeelte in beslag neemt.
Naast het hoofdgebouw is een laag hoekpaviljoen en twee uitgemetselde muurtorens,
mogelijk overblijfselen van een omwalling met hoekbastions. Achter het hoofdgebouw
zien we nog twee torenspitsen, mogelijk een van een uitgebouwde traptoren en een
van nog een verhoogd hoekpaviljoen. Het hoofdgebouw met volledige verdieping
is naar midden 17e-eeuws gebruik gedekt door een hoog schilddak met
hoekschoorstenen. Boven de ingang die niet geheel in het midden staat en via een
lange brug over het water bereikbaar was, staat een brede dakkapel. De vensters
hebben alle nog kruiskozijnen. Waarschijnlijk zijn oudere gebouwen in 1658 tot een
geheel gemaakt onder een groot nieuw dak.
+
Stellingwerf geeft nog twee herenhuizen in afbeelding weer: het huis van de
kolonel Molenschot en dat van de secretaris Fenema. Het huis Molenschot stond +Herenhuizen
aan de Murk-Trekvaart, zie Siniaweg 9. Mogelijk stond het huis Fenema daarnaast
(afb. 215). Het was bescheidener dan het huis van de kolonel en lijkt iets ouder, daar
het dak boven de enige woonlaag gevat is tussen gezwenkte topgevels, zoals in het
einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw gebruikelijk was. De brede ingang
met zijlichten en waaiervormig bovenlicht lijkt rond 1700 te zijn gemoderniseerd.

Het voormalig klooster klaarkamp
+

Iets minder dan twee kilometer noordwestelijk van het dorp Rinsumageest heeft
+
sedert de 12e eeuw het Cistercienser klooster Klaarkamp gestaan op een in de
Cistercienser klooster
Klaarkamp
Romeinse tijd bewoonde terp (afb. 163-164, 168-171). In 1939-1941 is op het
resterende gedeelte daarvan oudheidkundig bodemonderzoek verricht, dat de fundering
van de kerk en de kloostergebouwen grotendeels aan het licht gebracht heeft.
+

L. Janauschek, Originum Cisterciensium I, Wenen, 1877, 154; M. Schoengen, ‘De
vestiging der Cistercienserorde in NoordNederland’, in: Historische Avonden II, +Litteratuur
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1907, 449-470; Wumkes, II, 288; 111e en 112e Verslag Fries Genootschap, 1940,
1941; Mon. Bat. III, 96; P. Glazema, ‘Het onderzoek van middeleeuwse kerken met
de spade’ in: Een kwart eeuw, 391-408; N. Ottema, ‘Friese kloosterterpen’ in: id.
454; Clarus Campus, Klaarkamp 1165-1965, door Trio, Dokkum 1969; S. Praamstra
en J.W. Boersma, ‘Die archäologischen Untersuchungen der Zistercienser Abteien
Clarus Campus (Klaarkamp) bei Rinsumageest und S. Bernardus in Aduard (Gr.)’
in: Palaeohistoria XIX en XIXbis, 1977, 173-259; J.W. Boersma, ‘De voormalige abdij
Klaarkamp bij Rinsumageest archeologisch verkend’ in: Publikatieband A.F.T. 1978,
77-88; Mol, Grootgrondbezit, 91 e.v.
+
Gesta Abbatum Orti S. Marie, 29; Kroniek van de laatste abt van Bloemkamp,
+
uitgegeven door M. Schoengen ‘Akten en bescheiden betreffende de
Bronnen
Cistercienserabdij Bloemkamp of Oldeklooster bij Bolsward’ in A.A.U. XXIX, 1903
en XXX, 1905.
+
Het als catalogus opgestelde werk ‘Nederlandsche kloosterzegels vóór 1600’
('s-Gravenhage 1938-1948 II, nrs. 285-298) geeft dertien bekend geworden zegels +Zegels
van de abdij en haar abten van 1337 tot het einde van de 16e eeuw. Het oudste
abdijzegel, dat van 1337 tot 1418 bekend is, stelt de H. Maagd voor in vroeg
14e-eeuwse stijl, gezeten met het Kind en in de rechterhand een leliestaf (afb. 223).
Het abtenzegel is hooggotisch
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Afb. 168. Plattegrond van het opgravingsterrein van het klooster Klaarkamp. Naar tekening Biol.
Archeol. Instituut Groningen.
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Afb. 169. De situatie van de boerderij op het terrein van het klooster, aangegeven ten opzichte van de
gevonden fundering van de kerk en het pandhof. Tekening 1983.

en stelt aanvankelijk de abt voor, geflankeerd door twee monniken op een
spreekgestoelte (?) (afb. 230); in de tweede helft van de 15e eeuw zijn deze vervangen
door vensters of nissen (afb. 231).
+

Janauschek stelt evenals de meeste andere auteurs, dat het klooster een ‘dochter’
+
van Clairvaux was en vóór 1163 gesticht is. Dit is ontleend aan een plaats in de
Geschiedenis
Gesta Abbatum Orti S. Marie, waar in het leven van Frederik van Hallum verhaald
wordt, dat Frederik in de jaren voordat hij Mariengaarde stichtte, reeds boetelingen
naar de ‘novellam plantacionem in Frisia’ der grijze monniken verwees. De eerste
kapel van Mariengaarde is in 1163 gebouwd. De mededeling van Thomas
Groningensis, laatste abt van Bloemkamp, dat Klaarkamp in 1165 gesticht zou zijn
en de filiatie die daar genoemd wordt moeten onjuist zijn (Schoengen, Hist. Avonden).
De abdij bezat in 1511 in Dantumadeel 424 pondemaat land en in Rinsumageest
een derde van alle landerijen. Schoengen noemt zeven uithoven te weten te Betterwird,
Jelsum (1402), Nes (W.D.), Sandhuizen (Weststellingwerf) (1422), Schiermonnikoog
(vóór 1465) en Veenwouden (1439 verworven); Mol noemt bovendien nog Commeloo
(1425), Holwerd, Janum, waar Klaarkamp de helft van de dorpsgronden in bezit had
in 1511, het Bennerhuis in Lichtaard, Sybrandahuis, waar Klaarkamp in 1511 ongeveer
een derde van de dorpsgronden bezat en Timmel in Oost-Friesland. Bovendien bezat
de abdij nog ongeveer een derde van de landerijen van Raard, Aalzum en Stiens. In
Raard (W.D.) was bovendien de kerk eigendom van het klooster.
De terp waarop het klooster gebouwd is moet volgens Halbertsma de terp
Ringesheim zijn, die in de 8e-eeuwse goederenlijsten van het klooster Fulda voorkomt.
Opgravingen hebben bewezen dat de terp reeds in de Romeinse tijd bewoond was.
Ringesheim komt volgens Gijsseling overeen met Rinsumageest. Het kerkterrein
van Rinsumageest ligt niet op de kleigrond, doch juist op de geest, zoals de naam
aanduidt, en vormt daarom geen terp (zie voorts Inleiding Rinsumageest).
De kloostergebouwen zijn kort na 1580 afgebroken. De Staten bevolen dat alle
‘timmeragie der cloosters’ afgebroken moest worden uit vrees dat deze als
schuilplaatsen door de
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vijand gebruikt konden worden. In tegenstelling tot andere kloosters, waarvan enkele
gebouwen nog tot in de 18e of 19e eeuw overeind stonden, schijnt dit met Klaarkamp
niet het geval geweest te zijn. Er is geen enkele afbeelding bekend. Wel stond op het
terrein blijkens de kadasterminuut uit 1812 een gebouw, later een boerderij genoemd,
die in 1911 afbrandde.
Glazema weet te melden dat ten noordwesten van het kloosterterrein een perceel
de naam Poortefenne draagt en concludeert dat daar de toegang tot het kloosterterrein
geweest zal zijn. De terp is in ieder geval sedert 1858 vergraven toen er terpaarde
aangeboden werd van het ‘Claarkampster klooster’ (Wumkes). Tot in de jaren dertig
van deze eeuw is er afgegraven, totdat het Fries Genootschap in 1939 bewerkstelligde,
dat er een wetenschappelijk bodemonderzoek ingesteld werd op het nog resterende
gedeelte van de terp, dat toen eigendom was geworden van de voormalige pachter
J. Prins. Sindsdien kon ook dat gedeelte aan de terp afgegraven worden, wat
geschiedde door ‘terpbaas’ Reitsma. Vondsten werden door notaris Ottema verzameld
voor het Fries Museum. Het terrein bevat daardoor geen mogelijke resten meer.
In 1934 moeten de bakstenen nog voor het grijpen gelegen hebben, toen prof. Titus
Brandsma zijn plan voor een processiepark te Dokkum gestalte gaf. De voetstukken
van de gebeeldhouwde staties werden opgemetseld van stenen van de diverse
voormalige kloosterterreinen. Volgens de brochure Clarus Campus zouden ook
bakstenen uit het terrein van Klaarkamp gekocht zijn, toen de Vincentiusvereniging
enige exemplaren wenste toe te passen in door haar nieuw te bouwen panden.
De resultaten van de opgravingen zijn eerst in 1977 gepubliceerd; voordien was
er slechts een schets bekend, door Glazema in 1947 als illustratie bij zijn bijdrage
gegeven en een tekening op schaal van de fundering van de kerk, door H. van der
Wal. In het archief van de R.D.M.Z. berusten voorts tekeningen van losse vondsten
van baksteen, eveneens door H. van der Wal, die informatie geven over de details
van de opbouw van de gebouwen. Vondstomstandigheden zijn echter nauwelijks
bekend, waardoor er geen zekerheid te geven is over de plaats binnen de gebouwen
van deze onderdelen. Het kunnen evengoed resten zijn van de overwelving van een
refter, een kapittelzaal of van de kloostergang als resten van de kerk. Slechts de vorm
geeft de onderzoeker aanknopingspunten tot datering.
+
Bij de aanvang van de opgraving in 1939 was het verhoogde gedeelte van het
+
terrein, dat waarschijnlijk wegens te veel puin in de terpaarde niet aangegraven
Funderingsvondsten
was, niettemin reeds zodanig van vorm, dat de plattegrond van de kloosterkerk slechts
fragmentarisch aan het licht kwam; enerzijds voldoende om een indruk te krijgen
van de vorm en afmeting, anderzijds te weinig, vooral aan de oostzijde, om tot een
onomstreden plattegrondvorm te geraken. Zoveel is zeker, dat er een driebeukige
kerk gestaan heeft met een eveneens driebeukig dwarspand en met een zeer ondiepe
rechtgesloten altaarruimte. Van het opgaande muurwerk van de kerk is niets
aangetroffen, van de aangrenzende bijgebouwen slechts een zeer klein gedeelte van
de noordmuur van het voorraadgebouw en een fragment van de westelijke muur van
het pandhof. De kerk met een lengte van ongeveer zestig meter was, vergeleken met
de nabije kloosterkerken van Dokkum (33 m) en Leeuwarden (ca. 40 m tot het
oostelijk einde van het koor) van ongekende afmeting voor de omgeving en stond
op het hoogste punt van het terprestant, dat daar 4,25 m hoog was ten opzichte van
het omringende terrein; ten opzichte van N.A.P. lag de top 3,10 m en de zool van de
terp ca. 1,15 m boven peil. Door de commerciële afgraving was een taps toelopend
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gedeelte uit het terrein verwijderd, ter plaatse, zoals later zou blijken, van de viering
en de noordelijke helft van de voormalige kerk. Op het resterende driehoekige gedeelte
werden de funderingen van de zuidelijke helft van de kerk en van de aangrenzende
kloostergebouwen gevonden. De insteek van de fundering van de muren van de kerk
bestond met uitzondering van de hierna te noemen gedeelten uit afwisselende lagen
klei en schelpen en was 2,20-2,60 m breed en stak tot 10 cm boven N.A.P. De pijlers,
waarvan de grondverbetering op dezelfde wijze was samengesteld, staken ongeveer
een meter dieper. De westelijke helft van de noordmuur, de aansluitende westelijke
muur en de noordelijke muur van het noorder dwarspand waren gefundeerd op een
grondverbetering bestaande uit baksteenpuin en klei dooreengemengd, die minder
breed was (1,80-2,00 m) en tot 10 cm dieper, dus tot op N.A.P. stak. Ook de hierna
te noemen kloostergebouwen waren op deze laatstgenoemde wijze gefundeerd. De
noordmuur van het schip van de kerk was voorzien van drie lisenen, tegen de
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Afb. 170. De aangevulde plattegrond van de kloosterkerk op gelijke schaal verkleind als de overige
kerkplattegronden, waaruit de opvallende afmeting van de gebouwen van het klooster blijkt. Inzet:
de gereconstrueerde plattegrond van de kerk en het pandhof met aangrenzende ruimten. Tekening
Biol. Archeol. Instituut Groningen.
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Afb. 171. Profielen en andere details van tijdens de opgraving gevonden merendeels bakstenen
fragmenten van de kerk en kloostergebouwen. Tekening H. van der Wal 1942.

westgevel moeten steunberen gestaan hebben, evenals hoogstwaarschijnlijk tegen
de oostmuur van het dwarspand en op de zuidelijke hoek van de altaarruimte. De
noordwestelijke hoek van het dwarspand was uitwendig halfrond gefundeerd. Aan
de zuidermuur van het schip waren geen voetingen voor lisenen, waaruit kan worden
opgemaakt dat het pandhof van de aanvang af aan de zuidzijde gedacht was. De
altaarruimte was zoals gebruikelijk in de vroege Cistercienser bouwkunst, zeer ondiep.
Aan de binnenzijde waren evenals aan de noordmuur uitwendig, rechthoekige
uitstulpingen te zien voor lisenen, behoudens aan de hoek van het dwarspand, aan
de zuiderhoek van de altaarruimte en tegen de zuidelijke muur, tegenover de tweede
kolom, waar halfronde funderingen werden waargenomen voor schalken. Aan de
noordermuur was tegenover de ruimte tussen de tweede en derde kolom een
onderbreking in de fundering; westelijk daarvan ving de grondverbetering met
baksteen aan. Aan de oostzijde van het dwarspand zijn geen funderingen waargenomen
voor kapellen, zoals gebruikelijk in Cistercienser abdijkerken. Men moet aannemen,
dat de tussenmuren
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tussen de kapellen licht gefundeerd waren in de reeds afgegraven lagen. Men moet
niet vergeten dat slechts de funderingen gevonden zijn en bovendien slechts de
onderste lagen van de fundering.
+
Ten zuiden van het schip en even lang als de buitenmuur daarvan werd de aanleg
+
van de kloosterhof gevonden. Tegen de zuidelijke galerij werd een achtzijdige
Kloostergebouwen
fundering gevonden van een overbouwde waterput. Uit de breedte van de toegang
daartoe werden de overige traveeën van de galerijen gereconstrueerd. In de as van
het putgebouw kan men aannemen dat het refectorium gestaan heeft, hier dus
tweebeukig en door drie kolommen geschraagd. Het had een lengte van 26 meter en
was half zo breed. Aan de buitenhoeken moeten lisenen gelopen hebben, zoals aan
de zuidoosthoek was waar te nemen. Oostelijk ervan moet een verwarmbaar vertrek
gestaan hebben, het calefactorium. Slechts een zuilfundering werd nog gevonden en
men reconstrueert een rechthoekige ruimte daaromheen. De keuken ten westen van
het refectorium was vrij goed terug te vinden: in de hoek tegen de eetzaal zal het
fornuis gestaan hebben in de halfrond volgemetselde hoek. Een kleine rechthoekige
ruimte ten westen daarvan zal de spreekkamer van de keldermeester geweest zijn.
Aan de oostzijde van de kloostergang zijn geen funderingssporen van muren
gevonden, slechts die van vier kolommen. Men denkt zich daar de kapittelzaal;
mogelijk kon in het midden gestookt worden, zoals ook elders het geval is. Tussen
de kapittelzaal en de zuidmuur van de kerk bevond zich waarschijnlijk nog de sacristie
en zuidelijk van de kapittelzaal een auditorium, waarlangs een passage was naar de
tuinen en eventuele overige gebouwen op het terrein zoals de ziekenzaal en het
gastenverblijf. Aan de westzijde van de kloosterhof werden funderingen van twee
langgerekte ruimten waargenomen. Boersma wijst erop, dat de westelijke ruimten
voor de conversen bestemd plachten te zijn en een eetzaal, een voorraadruimte en
erboven slaapgelegenheid plachten te bevatten. Ook hier kan dan een gang langs de
westelijke arm van de kloostergang gelopen hebben, die direct verkeer met de
kloosterlingen in de kloosterhof voorkwam. Het middengedeelte van de kloosterhof
is niet nader onderzocht.
+
Buiten het terpgedeelte, dat de grondverbetering voor de fundamenten van de
kerk en de aangrenzende abdijgebouwen bevatte, zijn sporen gevonden van diep +Bijgebouwen
ingegraven bakstenen fundamenten, die volgens Boersma mogelijk op palen
ondersteund waren. Ze worden als volgt verklaard: ten zuiden van het dwarspad en
ten oosten van het refectorium een rechthoekig fundament van een latrine, deels over
een afwateringskanaal gebouwd. Oostelijk van het gereconstrueerde auditorium zijn
fragmenten fundament gevonden van een langgerekt zaalgebouw met een versmalling
aan de oostzijde, dat door Boersma als ziekenzaal geïdentificeerd wordt, mogelijk
met een kapel aan de oostzijde. Blijkens een foto (in een album in de collectie Biol.
Archeol. Instituut te Groningen) was het fundament samengesteld uit louter kopse
stenen.
Ten slotte bevond zich ongeveer 50 m noordwaarts nog een fundament van een
klein rechthoekig gebouw, dat zeer diep gefundeerd was en in een gracht gestaan
had. De ruimte was gevuld met puin waaruit enige vondsten bewaard zijn. Destijds
is het gebouw een toren genoemd; Boersma noemt het eerder een wasruimte. Blijkens
een foto in het reeds genoemde album bestond dit muurwerk uit veel strekken. Van
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een gebouw dat ten noorden van de twee meest westelijke traveeën van de kerk
gestaan heeft, is slechts de zuidoostelijke hoek gevonden.
Het Fries Museum bewaart voorts een tekening door architect G.J. Veenstra in
1910 gemaakt van een gevonden muurgedeelte (afb. 234). Het bijschrift luidt:
‘Fundering van een gedeelte van het voormalig klooster Klaarkamp’; het was
gemetseld van oude geelbonte friezen in grove kalkmortel. Onder de
funderingsrestanten was een omstreeks 15 cm dikke laag van kalkkiezel waarin
tufsteenrestanten aanwezig. De fundering was reeds afgebroken tot omstreeks 30 cm
onder het maaiveld en ze bleek nog 90 cm hoog te zijn. Het bevloerde gedeelte
bestond uit twee laag steen, in kalkmortel gevloerd (misschien een gedeelte voor een
stoep?). De afmeting van de baksteen bedroeg 10-12 × 16-18 × 34-37 cm, 10 laag
mat 129 cm. Waar dit muurgedeelte gevonden is, is niet duidelijk. Opvallend is de
aanwijzing dat hier in de fundering tufgruis gevonden zou zijn, wat overigens op het
kloosterterrein nergens is aangetroffen.
+
Vondsten tijdens de opgraving zijn in het Fries Museum binnengebracht. Een
+
aantal fragmenten, dat aanvankelijk in Groningen bewaard werd, is in 1975 aan
Vondsten
het Fries Museum overgedragen. Volgens de inventaris van 1940 bedraagt het 67
stuks, te weten
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de inventarisnummers 1940:51-118. Een aantal stukken betreft gebruiksaardewerk.
Behoudens de na te noemen bouwfragmenten zijn een boekklamp vermeld van
verguld koper, gevonden in de zgn. torenput (Boersma: washuis) en een tinnen ampul
met in de deksel gegraveerd het woord ‘vinum’ (Jaarverslag Fries Genootschap 1940,
afb. 2). Voorts gebakken aarde met ingekraste ornamenten, waaronder een met de
letters ‘...deillā’ en een fragment van een kloostermop met ‘nar’ en ‘dus’, kennelijk
gedeelten van de naam Bernardus. Van de profielstenen is door H. van der Wal,
destijds bouwkundige bij het Rijksbureau voor de Monumentenzorg een tekening
gemaakt, waaruit de functie blijkt (afb. 171). Binnen de museumcollectie hebben ze
niet de nodige aandacht gehad en zijn slechts ten dele terug te vinden, evenals de
tegels. Ook deze werden door H. van der Wal getekend. Kenmerkend zijn de twee
typen met lussenkruisen (afb. 226, 227) die ook in Duitsland in Cisterciensermilieu
voorkomen en mogelijk gevolgd zijn naar de voorbeelden uit het ‘Reiner Musterbuch’
codex Vindobonensis 507, dat in 1979 in facsimile is uitgegeven te Graz door F.
Unterkircher (vriend. mededeling dr. E. Landgraf, Duisburg). Daarnaast zijn hier
ook tegels gevonden met ingedrukt ornament, dat met witte pijpaarde is gevuld vóór
het glazuren en van deze de inmiddels bekend geworden tegels met breeklijnen of
splijttegels, die 14e-eeuws gedateerd kunnen worden. Een rijker versierd exemplaar
met een klimmende leeuw is van Engelse herkomst uit Essex (afb. 228) (E. Eames,
Catalogue of medieval leadglazed earthenware tiles in the British Museum, London
1980, nr. 1548, motief 1725, afkomstig van Pleshey Castle, vgl. blz. 184, gedateerd
1260-80; ook: P. Drury, in: Excavations in Pleshey Castle, British Archeological
Reports nr. 42, Oxford 1977, 92-124).
De inventaris van het Fries Museum noemt voorts twee stukjes tegelvloer bestaande
uit geel-zwart-groen geglazuurde blokjes en een met een blokje met lelie (getekend
door H. van der Wal, archief R.D.M.Z.). Ook in de abdij Klaarkamp bestonden dus
deze langzamerhand bekend geworden 14e-eeuwse tegelvloeren. Helaas worden
nergens vondstomstandigheden vermeld.
Ten slotte zijn enige fragmenten van 16e-eeuwse beeldhouwwerken gevonden,
waarbij een fronton met datum 1567 en twee kopjes, waarvan een een koning
voorstelde en aan het andere nog sporen van kleur waren waar te nemen (afb. 224-225,
232) (Jaarv. Fries Genootschap 1940, afb. 1). Tot die periode moet ook een vierkant
natuurstenen sluitstuk-fragment behoren met bladornament aan elke kant (afb. 222).
Het Museum Admiraliteitshuis te Dokkum bewaart een tegelfragment met
leliemotief, een tegelfragment met een kop (afb. 229), een bakstenen stuk lijst met
ingekrast rankenornament (6 × 10 × 5,5 cm, 12e-eeuw) (afb. 238). Voorts een tinnen
kan en een stukje lei met ingekraste figuren van reizigers: een met een
muziekinstrument en een met een staf, en wat fragmenten glas in lood.
+
In de 14e eeuw moet er naast bloei ook aanleiding geweest zijn tot het verbergen
+
van een kist met munten, mogelijk wegens een pestepidemie.
Muntvondst
De munten werden in 1932 gevonden (volgens de brochure Clarus Campus) onder
op de kant staande stenen als vloer ter plaatse waar de laatste boerderij ‘'t Heech’
gestaan had. Een aantal zilveren exemplaren is in 1970 geschonken aan het Museum
Admiraliteitshuis te Dokkum als gevolg van de nasporingen, door de auteurs van de
brochure ondernomen. Een aantal gouden munten, dat in de oorlog 1940/1945 vermeld
is, is spoorloos. Doordat exact dateerbare munten aanwezig zijn, is het mogelijk te
concluderen, dat de schat tussen 1360 en 1365 begraven is (Van Gelder in Jrbk.
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Munt- en Penningkunde 56-57, 1969-70, 136-138). Daar er geen andere opstal op
het terrein heeft gestaan moeten we aannemen, dat er van de boerderij een bouwval
is blijven staan na de brand van 1911. Wanneer men de boerderij in het
opgravingsterrein intekent (afb. 169) blijkt het dat de munten waarschijnlijk in de
noordelijke vleugel van het pandhof begraven zijn geworden.

Poldermolen
+

Ten noorden van het dorp staat aan de Trekweg in het huidige natuurreservaat
‘Klaarkampstermeer’ een kleine achtkante molen, een zogenaamde boeremolen
(afb. 233).

+

Klaarkampster molen

+

Molens van Friesland, 145; Fries molenboek, 140-141; G. Mast, De historie van
de molen nabij het Klaarkampstermeer 1862-1976. Uitgave Staatsbosbeheer,
Leeuwarden 1976.
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+

Blijkens een met potlood geschreven opschrift op een van de korbeels is de molen
+
‘Ontworpen door W.T. (of R.) Boomstra timmerman te Goenga en uitgevoerd
Geschiedenis
door P.J. Sittenga te IJsbrechtum 1862’. Mogelijk is de molen eerst geplaatst aan de
Juckemavaart, waar volgens de kaart van Eekhoff van 1847 een molen stond, die op
de kadastrale kaart van 1894 verdwenen is. Op die kaart staat de molen aan het
Klaarkampstermeer, dat in 1893 drooggemalen werd tot een polder van 210
pondemaat. De vijzelkom is in 1931 verdiept van beton waardoor er een langere
vijzel moet zijn aangebracht. Nadat in 1943 een roede gebroken was werd een
dieselmotor geplaatst, waarna de andere houten roede verkocht werd. In 1970 werd
de vijzel verwijderd en door een elektrische klokpomp vervangen.
In het kader van de ruilverkaveling vond in 1975 een ingrijpende restauratie plaats
van de molen, waarbij de roeden weer aangebracht werden. Ook werden toen
vernieuwd: de gehele kap, de windpeluw, de steunder, de korte spruit, de vangbalk,
de staart en met uitzondering van het bovenrondsel en de stalen hoepelvang het gehele
gaande werk. De houten buitenroede werd in 1983 vervangen door een roede van
plaatstaal.
+
Het te lood staande onderachtkant is gemetseld van kleine gele baksteen en
+
gefundeerd op stiepen, die op de hoeken in het opgaande werk als pilasters
Het staande werk
doorlopen. In de voet staan tegenover elkaar twee naar binnen hellende toegangen
en drie ronde lichtopeningen. Het met riet gedekte grenen achtkant is gebouwd
volgens het algemene systeem met twee bintlagen. Een ondertafelment ontbreekt;
in plaats hiervan staan de stijlen op peulhouten, die op de stiepen liggen. De basis
van de eveneens met riet gedekte kap en de spantbenen zijn van eikehout, de
haanhouten van grenen. De kap is kruibaar op slepers; de staart heeft een kruilier.
De lange spruit is middelbalk en wordt tevens als ijzerbalk gebruikt.
+
Oudhollands wieksysteem met een houten en een stalen roede van een vlucht
+
van 16, 29 meter. Houten bovenas, bovenwiel met stalen hoepelvang wat
Het gaande werk
uitzonderlijk is. Voorts een normale overbrenging. Houten vijzel in een betonnen
vijzelkom.
+

Dat Klaarkamp veel belang had langs de Ee en aan de overzijde daarvan blijkt niet
alleen uit de naam van de brug maar tevens uit het feit dat Klaarkamp deze brug +Klaarkampster Hoge Brug
ook moest onderhouden volgens een stuk uit 1539 (Charterb. II, 743). Later is de
brug in onderhoud bij de provincie. Een tekening in het Fries Museum (afb. 265)
geeft een ontwerp voor een nieuwe brug in 1853, een soortgelijk ontwerp als voor
de nieuwe brug van Birdaard (Ferwerderadeel, afb. blz. 55).
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Afb. 172. De kerk en toren van Rinsumageest van het noordoosten gezien. Opname 1974.
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Afb. 173. Bij de restauratie geopende toegang in de noordgevel op de grens van schip en koortravee.
Opname 1974.

Afb. 174. De toegang tot de kerk met poortomlijsting afkomstig van Eijsinga-State. Opname 1974.

Afb. 175. Kerk en toren van het zuidwesten gezien. Opname 1974.

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

154

Afb. 176. Houten raam in het vroegtijdig gedichte venster van de koortravee gevonden. Opname 1946.

Afb. 177. De noordmuur van de koortravee na de restauratie van 1946. Opname 1982.

Afb. 178. Tekening door Eyck van Zuylichem 1851 van de crypt.
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Afb. 179. Bij de opgraving op het kerkhof aangetroffen 12e-eeuwse sarcofaagdeksel, thans in
kerkmuseum te Janum. Opname 1983.

Afb. 180. De absis van het romaanse schip en de rechte sluiting van de zuiderbeuk uit 1525. Opname
1974.

Afb. 181. De zuidgevel van de kerk met de sporen van de verdwenen steunberen. Opname 1974.
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Afb. 182. De in 1946 opengelegde keienfundering ten noorden van de noordmuur gezien naar het
oosten. Opname 1946.

Afb. 183. De scheiding in de fundering van de koortravee even ten westen van de aanzet van de absis.
Opname 1946.

Afb. 184a. In de vulling van de crypttrap gevonden basis en dobbelsteenkapiteel van savonnière-steen.
Opname 1983.

Afb. 184b. In de vulling van de crypttrap gevonden basis en dobbelsteenkapiteel van savonnière-steen.
Opname 1983.

Afb. 185. De keermuur van het hoogkoor van het westen gezien tijdens het onderzoek in 1946. Links
is een aanvang gemaakt met het openen van de trap naar de crypt; rechts resten van een stenen trap
naar het hoogkoor.
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Afb. 186. De fundering van aangepunte keien ten noorden van de torenvoet. Opname 1946.

Afb. 187. De basis van een kolom in de crypt. Opname 1981.

Afb. 188. Overzicht van de crypt naar het noordoosten. Opname 1974.
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Afb. 189 a. Tekening uit 1946 door A. Baart sr. van een gedeelte middeleeuwse tegelvloer gevonden
bij de toegang in het koor.

Afb. 189 b. Tekening uit 1946 door A. Baart sr. van een gedeelte middeleeuwse tegelvloer gevonden
bij de toegang in het koor.
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Afb. 190. Het zuidelijke kapiteel in de crypt van het zuidoosten gezien.
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Afb. 191. Het zuidelijke kapiteel in de crypt van het noordwesten gezien. Opname 1981.
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Afb. 192. Het noordelijke kapiteel in de crypt van het zuidwesten gezien. Opname 1981. Zie pag. 160.
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Afb. 193. Het noordelijke kapiteel in de crypt van het noordoosten gezien. Opname 1981. Zie pag.
161.
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Afb. 194. De zerk voor de ‘beminlijke jongeling Eppo’ (gestorven 1341), thans in het Fries Museum.

Afb. 195. Het inwendige van de kerk naar het westen gezien met de doorgang naar de toren. Opname
1974.
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Afb. 196. De 19e-eeuwse preekstoel met klankbord en opzetstuk uit 1768 met wapen
Schwartzenberg-Van Gendt, toenmalige bewoners van Eijsinga State. Opname 1974.

Afb. 197. Het bij de restauratie van 1946 geopende venster bij de trap naar de crypt en de aansluiting
daarop van de keermuur van het hoogkoor. Opname 1946.
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Afb. 198. De voormalige pastorie uit 1790 aan de Tjaardaweg 20, in 1918 van een nieuw dak en
ingangspartij voorzien. Opname 1983.

Afb. 199 a. De avondmaalsbeker van de Hervormde gemeente, volgens de merken in Bolsward
gemaakt, waarschijnlijk in 1630. Opname 1984.

Afb. 199 b. De avondmaalsbeker van de Hervormde gemeente, volgens de merken in Bolsward
gemaakt, waarschijnlijk in 1630. Opname 1984.

Afb. 200. De stichtingssteen uit 1610 door Maria van Tjaarda aan de kerktoren. Opname 1974.

Afb. 201. Het epitaaf aan de oostzijde van de zuiderbeuk voor Syds Tjaarda en Moedt van Sythiema,
gestorven resp. 1545 en 1557. Opname 1974.

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

164

Afb. 202. Het Slot Tjaarda getekend door J. Stellingwerf in 1723.

Afb. 203. De situatie van de terreinen van Tjaarda State, kerk en dorp met de korenmolen volgens het
kaartboek Juckema van 1629.

Afb. 204. Het plan van de state met bijgebouwen naar het kaartboek Juckema uit 1629.
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Afb. 205. Tjaarda State in de 19e eeuw, getekend door S. Bonga.

Afb. 206. Tjaarda State getekend door J. Gardenier Visscher omstreeks 1780.

Afb. 207. Een 17e-eeuws kistje met schrijfgerei, lakstempels en tandestoker, bij afbraak van Tjaarda
State in een muur gevonden. Opname 1974.

Afb. 208. Een Friese feestmaaltijd voorgesteld op een uit Tjaarda State afkomstig historiserend
schilderij, waarschijnlijk 18e-eeuws.
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Afb. 209. Melkema State getekend door J. Stellingwerf in 1723.

Afb. 210. Eijsinga State getekend door J. Stellingwerf in 1723.
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Afb. 211. Het huis van ‘Lt. Colonel’ Molenschot getekend door J. Stellingwerf.

Afb. 212. Hetzelfde huis als afb. 211 zoals het er thans uitziet. Siniaweg 9. Opname 1983.

Afb. 213. Een na 1965 afgebroken huis ten noorden tegenover het voormalig rechthuis. Opname 1965.

Afb. 214. Het voormalig Rechthuis, later koffiehuis, naar prentbriefkaart in particulier bezit te
Rinsumageest.
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Afb. 215. Het huis van ‘Secretaris Fenema’, getekend door J. Stellingwerf in 1722.

Afb. 216. De Kerkstraat naar het zuidwesten gezien. Opname 1982.

Afb. 217. Het pand Tjaardaweg 34-36 met als Vlaamse gevel opgehaalde ingangspartij. Opname 1982.

Afb. 218. De bebouwing van de Raadhuisstraat westwaarts gezien. Opname 1982.
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Afb. 219. De boerderij Juckemaweg 2 voordat het vooreind vervangen werd door een woongedeelte
onder de grote kap. Opname 1965.
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Afb. 220. De grote boerderij aan de zuidoostzijde van het dorp, Aylvaweg 32, omstreeks 1860 herbouwd
met onderkelderd voorhuis met twee schoorstenen. Opname 1982.

Afb. 221. De grote boerderij aan de zuidoostzijde van het dorp, Aylvaweg 32, omstreeks 1860 herbouwd
met onderkelderd voorhuis met twee schoorstenen. Opname 1982.
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Afb. 222. De vondsten uit de kloosterterp van Klaarkamp, zoals ze aanvankelijk opgesteld waren in
het Fries Museum. Opname 1941.

Afb. 223. Het oudst bekende zegel van de abdij Klaarkamp, 14e-eeuws. Ware grootte.

Afb. 224. Twee gebeeldhouwde kopjes, 16e-eeuws, mogelijk van een voorstelling van de Aanbidding.
Opname 1983.
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Afb. 225. Twee gebeeldhouwde kopjes, 16e-eeuws, mogelijk van een voorstelling van de Aanbidding.
Opname 1983.
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Afb. 226. Gevonden 12e-13e-eeuwse geglazuurde reliëftegels, groot 13 × 13 cm en dik 3,8 en 4,3 cm.
Opname 1983.

Afb. 227. Gevonden 12e-13e-eeuwse geglazuurde reliëftegels, groot 13 × 13 cm en dik 3,8 en 4,3 cm.
Opname 1983.

Afb. 228. Fragment van 13e-eeuwse geglazuurde tegel met ingestempelde Engelse wapenfiguur.
Opname 1983.

Afb. 229. Fragment van een geglazuurde tegel met gelaat. Opname 1983.

Afb. 230. Abtenzegel 14e-15e-eeuws. Ware grootte.
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Afb. 231. Het abtenzegel uit de tweede helft van de 15e eeuw. Ware grootte.

Afb. 232. Fragmenten van een 1567 gedateerd epitaaf (?)
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Afb. 233. De Klaarkampster molen gebouwd in 1862. Opname 1982.

Afb. 234. Schets van een in 1910 gevonden fundering op het terrein van Klaarkamp.

Afb. 235. Gevonden profielsteen (verg. afb. 171, 8). Opname 1983.
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Afb. 236. Gevonden bakstenen basis met hoekbladen (verg. afb. 171, 11). Opname 1983.

Afb. 237. Gevonden fragment van gebakken klei met geboetseerd ornament. Grootste afmeting 22 ×
19 cm; dik 8,5 cm. Coll. Fries Museum. Opname 1983.

Afb. 238. Gevonden bakstenen lijst met ingekrast rankenornament hoog 10 cm. Opname 1983.
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Roodkerk
Het dorp ligt in het westelijk deel van de gemeente, tegen de gemeente
Tietjerksteradeel aan en behoort landschappelijk gezien tot de Trynwâlden, de oude
benaming voor het grondgebied van Giekerk, Oenkerk en Oudkerk. Dit gebied bestaat
uit relatief hooggelegen gronden, door een laaggelegen gebied van de Dokkumer
Wouden gescheiden.
De kerk van het dorp ligt op het eind van een oostelijke uitloper van deze hogere
gronden. Deze hogere ligging ten opzichte van de omgeving is in de huidige
landschappelijke situatie nog goed zichtbaar.
De ruimtelijke structuur van het dorp blijkt aan de hand van het kaartmateriaal
sinds de 18e eeuw niet wezenlijk veranderd te zijn: rond de kerk bevinden zich enkele
boerderijen, voor het overige is er sprake van een verspreide bewoning, die zich
westelijk van de kerk op de hoger gelegen gronden bevindt. Er zijn enkele
aanwijzingen die duiden op een oudere bewoning in het laaggelegen gebied ten
noorden van de kerk. De kaarten van Schotanus en Eekhoff geven hier enkele niet
meer bewoonde terpen en wieren aan. Voorts wijst een veldnaam op het bestaan van
een oud kerkhof, op twee kilometer ten noorden van de huidige kerk gelegen. Dit
hof lag aan een water dat bij Eekhoff onder de naam ‘Oude Gewei’ bekend stond,
wat zoveel als ‘dorpsweg’ betekent (Spahr van der Hoek, Wâdzje, 29, 30).
Vermoedelijk is onder invloed van toenemende wateroverlast, de bewoning hier
opgegeven en in zuidelijke richting verplaatst. Opvallend is, dat de tegenwoordige
plaats van de kerk, op de uiterste rand van de hogere gronden, in het zuidelijke
verlengde ligt van de opstrekkende kavel waar het oud kerkhof was gelegen.
Gezien de ouderdom van de vroegste bouwfragmenten van de huidige kerk, moet
de verplaatsing voor het begin van de 12e eeuw reeds hebben plaatsgevonden. Een
dergelijke vorm van opschuiving van de bewoning uit laaggelegen veengebieden is
een ontwikkeling die ook elders in Nederland bekend is (Edelman, 63). In de gemeente
Dantumadeel wijst de aanwezigheid van een oud kerkhof, volgens Eekhoff, ten
noorden van de huidige kerk te Akkerwoude op een soortgelijke ontwikkeling.
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Afb. 239. Kopie van het kadastrale minuutplan, omstreeks 1820. Schaal 1:7500.
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Afb. 240. Luchtfoto schaal 1:6300. Opname 1977.
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Kerkgebouw
+

De Hervormde kerk ligt op een ruim kerkhof ten noorden van de weg, die
aanvankelijk van Oudkerk zuidwestwaarts voerend bij Roodkerk te niet liep tegen +Hervormde kerk
een waterweg, die de verbinding vormde tussen twee poelen, het Aaltje Meer en het
Zwarte Meer. De kerk is eigendom van de Hervormde gemeente (afb. 241-249).
+

R.V.A.

196; Benef. 202; R.V.G.O. 160; Van Buijtenen, Achtkarspelen, 33.
Tekening door J. Stellingwerf; tekening door A. Martin, beide in coll. Fries
Museum (afb. 242, 247).
+
Kerkvoogdijrekeningen 1716-1850 in Rijksarchief te Leeuwarden.
+

+

Litteratuur

+

Afbeeldingen

+

Bronnen

+

In 1543 wordt vermeld dat de prelaat van Dokkum de patroonslanden van Roodkerk
te vergeven heeft. Het opschrift van de klok uit 1307 die in het torentje hangt zou +Geschiedenis
dus betrekking hebben op een abt van de Dokkumer abdij. De kerkvoogdijrekeningen
bevatten diverse grotere posten, in 1752 voor f 173,- hout en f 157,- aan de timmerman
voor arbeidsloon en de haan op de kerk. De schilder verdient in dat jaar voor verven,
vergulden en glasmaken 41 gulden. In 1767 wordt als inkomsten 8 gulden geboekt
voor ‘gevonden cement in de kerk’. De toren wordt in 1772 met leien gedekt voor f
252, -.
‘Beide hanen’ worden dan geverfd. Posten van ruim f 100, - voor kalk en timmeren
vindt men nog in 1818. In 1834 wordt aan T. Romein betaald voor geleverde
houtwaren. Een post tenslotte van 450 gulden aan H.J. van der Meulen voor
arbeidsloon en materialen in 1846.
+
De ruim 80 cm dikke noord- en zuidmuur van het schip zijn overblijfselen van
een tufstenen kerk, die door middel van een nieuwe westmuur en oostelijke sluiting +Beschrijving
verkleind is tot de tegenwoordige afmeting. De zuidermuur is bovendien bekleed
met hetzelfde materiaal als waaruit de oostelijke sluiting opgemetseld is: baksteen
formaat 20 × 4, 5, 10 lagen 56 cm. De westmuur bestaat uit kleine steen van 18-19
× 4, 2, 10 lagen 51,5 cm. Boven de westgevel staat een met leien beklede dakruiter
met een van vier- op achtkant overgaand spitsje.
De nog gave noordmuur bestaat uit regelmatig verwerkte tufsteenblokken van
30-39 × 8,5 cm, 10 lagen 101 cm. Er zijn geen spaarvelden te onderscheiden. Het
enige gaaf bewaarde kleine romaanse venster staat direct onder de dakvoet ongeveer
twee meter westelijk van de latere sluiting; de rollaagstenen nemen in lengte toe naar
het midden van de boog (verg. Rinsumageest). In de kop van het grote, later ingehakte
venster, ziet men een spoor van een tweede hooggeplaatst klein venster. Westelijk
daarvan is beneden een rondbogig gedekte opening met baksteen dichtgezet; de
vulling loopt tot beneden toe door. Daar deze moet zich bevindt tegenover de
zuidelijke ingang, zoals die door Martin wordt afgebeeld, zal het de dichting van de
noordelijke ingang betreffen. De koorsluiting en de zuidermuur zijn geleed door
lisenen met natuurstenen lijstkapitelen. Aan de zuidzijde staan daarin drie
rondboogvensters met in de bogen aanzet- en middenblokken van natuursteen; de
houten roeden verdelen het venster in zes maal zes ruiten met waaiervorm in de kop.
+
De ruimte is overdekt door een bijna vlak houten plafond.
+

Inwendig
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De sobere romaanse kerk, waarvan de sluiting verdwenen is, kan in het begin
van de 12e eeuw gebouwd zijn. Stellingwerf geeft in 1722 nog een zadeldaktoren +Bouwgeschiedenis
weer met klimmend boogfries langs de topgevels. Het koor wordt door hem ondiep
getekend. De tegenwoordige oostelijke beëindiging is 19e-eeuws en van hetzelfde
materiaal als de bemetseling van de zuidermuur. Deze is met gietijzeren kleine ankers
aan de kern verbonden; in de luchtgaten staan gietijzeren roosters. Wegens het harde
machinale baksteenmateriaal is deze verbouwing midden 19e eeuw te dateren;
mogelijk hebben de betalingen in 1846 en volgende jaren aan H.J. van der Meulen
betrekking op deze ingreep. De vierzijdige koorsluiting is ongebruikelijk in die tijd;
waarschijnlijk heeft men van een middeleeuws vierzijdig koor (vergelijk Jouswier
en Nes in Westdongeradeel) de grondslagen gebruikt.
De tekening van A. Martin geeft een toestand weer voor de bekleding van de
zuidermuur; men ziet daarop wel reeds twee grote vensters ingehakt met dezelfde
roedenverdeling als thans. Mogelijk zijn deze van Th. Romein, die in 1834 betaald
werd voor houtwaren. De ingang tekent Martin oostelijker dan de tegenwoordige en
ernaast geeft hij een rechtopgezette grafzerk weer.
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Afb. 241. Hervormde kerk. Plattegrond en detail romaans venster hoog in de noordmuur.
Getekend 1983 naar opmeting 1943.

Indien we Stellingwerf mogen geloven zou de toren in 1722 nog bestaan hebben.
In 1772 wordt het torentje met leien bekleed, mogelijk de laatste fase van de wijziging.
In 1752 worden weliswaar grote uitgaven geboekt voor geleverd hout, pannen,
ijzerwerk en de haan op de kerk zonder dat duidelijk wordt of men toen de toren
afbrak. Er worden slechts 100 stenen en twee wagens kiezel verkocht.
+
De door Martin getekende rechtopstaande sarcofaagdeksel van gele zandsteen
+
berust thans in het Fries Museum (Martin nr. 67). Er is een staande figuur op
Sarcofaagdeksel
afgebeeld die de handen voor de borst houdt en in een voetlang gegord kleed is
gehuld. De voeten rusten op een halfrond voetstuk, dat met een gespiegelde voluut
is gevuld. Langs het hoofd is de rand van de deksel versierd met een gegolfde
druivenrank, midden 12e eeuw (afb. 248; vgl. Kiesow, Ostfriesische Kunst 21-27 en
C. Stracke, Ein frühromanischer Bildnisgrabstein in der Kirche zu Riepe, in: Jahrbuch
der Gesellschaft für bildende Kunst und Vaterländische Altertümer zu Emden, 1969,
25).
+
In de kerk hangen twee ruitvormige rouwborden in wit gemarmerde lijsten.
+
Opschrift onder het gekroonde en gehelmde wapen: ‘Jonkheer Feijo Haring
Rouwborden
Harinxma thoe Heeg, overleden op Camminga State tot Oudkerk Den 17 Feb. 1779
oud 81 jaaren en ruim 3 maanden’; en ‘Vrouw Tzietske van Heemstra Wed. Harinxma
Overleden op Camminga State tot Oudkerk den 5 April 1778 Oud 82 Jaar en 4
maanden’ (afb. 245, 246).
+
In het gangpad ligt de zerk voor Feijo Harinxma met een verdiept veld waarin
een mooi gebeeldhouwd wapen, waaruit de figuren zijn weggehakt. Wel aanwezig +Zerk
zijn nog de honden, die het wapenschild houden en uitkomend de jachthond met een
wassenaar in de geheven poot. Een grafzerk voor Edo van Eijsinga is volgens de
catalogus Fries Museum 1880-1881 naar Heemstra State overgebracht (p. 33).
+
De preekstoel is versierd met snijwerk op de panelen en is op het rechte stuk
+
langs het bordes beschilderd met een tekst van Joh. 6:35-40. De kanselbijbel
Preekstoel
dateert van 1874. De preekstoel kan dateren uit de jaren zeventig van de 19e eeuw.
+
In de toren hangt een zeer oude klok, diam. 85 cm. Opschrift bovenrand: ‘Nicolaus
+
me fecit temporibus Dni Menaldi abbatis/In honerē Dn lhū Xri Et beate Marie
Klok
o
Virginis et beati Martini’. Onderaan: ‘nomine Pasifiqa anno dni M C CC VII’. Op de
mantel vier figuren van wasdraad waarvan er een als Mariamonogram te verklaren
valt. De lezing ‘Pasifiqa’ wordt gegeven in Gildeboek 1928, 103; het opschrift wordt
niet vermeld in de klokkeregistratie van 1943. De Q in het woord pasifiqua is echter
slechts een O, mogelijk een C.A.W. Wijbrands vermeldt in zijn boek over
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Wittewierum (Amsterdam 1883), dat de abt van Mariengaarde door de paus gemengd
werd in de strijd der Menalda's rond Helium eind 13e eeuw. Mogelijk werd een der
Menalda's na de pacificatie aldaar abt van de dochterabdij van Mariengaarde te
Dokkum. Deze abt immers bezat de personaatsrechten van de kerk van Roodkerk.

Overige bebouwing
+

Binnen de dorpsgrens van Roodkerk ligt ten noorden van het centrum van Oudkerk
+
een boerderij van het kop-hals-romptype. Het voorhuis heeft twee schoorstenen
Boerderij Helbird 7
met borden; in de topgevel, waarlangs houten deklijsten lopen, staan twee kleine
vensters; omgaande bakgoot. De melkkamer was in het voorste gedeelte van de stal
(afb. 251). In de ‘binnenhoek’ van het complex is de vuurhut. De schuur is geheel
met riet gedekt. Thans woonboerderij.
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+

De in 1892 in de polder Van der Veen, later Sijtsma-polder genaamd, gebouwde
achtkante zogenaamde boeremolen, werd in 1962 afgebroken en in 1968 herbouwd +Voormalige poldermolen
bij het Gaastermeer, thans gemeente Dokkum (zie Molens van Friesland 139; Fries
molenboek 133-134).
+

Ten noorden van Roodkerk staat bij Sickemaweg 2 een achtkante molen genaamd
‘de Hoop’. De molen is eigendom van de stichting ‘De Fryske Mole’ (afb. 250). +Molen de Hoop
+

Molens van Friesland 159; Fries Molenboek 156-167; A. Sipman, Molenbouw,
Zutphen 1975, 398, 425 en afb. 55:1, 141:2.
+

+

Litteratuur

Volgens Molens in Friesland zou de molen in 1863 in Groningen gebouwd zijn en
in 1911 naar Roodkerk zijn overgebracht. In 1963 werd een stalen vijzel met een +Geschiedenis
stalen opleider en een dieselmotor aangebracht voor zogenaamde gecombineerde
bemaling, dat wil zeggen windkracht en motorkracht. Tijdens de restauratie in 1970
in het kader van de ruilverkaveling werden onder meer nieuwe stalen roeden
aangebracht en werd de zelfzwichting gewijzigd in het oudhollands systeem.
+
Het onderachtkant is met de molen gefundeerd op stiepen. De velden zijn er koud
+
tegenaan gemetseld en rusten op spaarbogen, die thans boven het maaiveld
Het staande werk
uitsteken. In het opgaande werk lopen de stiepen door en ze zijn op de hoeken te
zien als pilasters. Het onderachtkant is naar binnen hellend gemetseld van kleine
gele baksteen in kruisverband. Op de binnenbeëindiging van de stiepen liggen de
peulhouten waarop het ondertafelment rust. Het onderachtkant gaat er buiten langs.
In de veldmuren ter weerszijden van de twee toegangen bevinden zich kleine
rechthoekige venstertjes. Het grenen achtkant is gebouwd volgens het algemene
systeem met drie bintlagen en met riet gedekt. De basis van de kap en het
voorkeuvelens zijn van eiken, de spanten en het achterkeuvelens echter van grenen.
De kap is kruibaar op slepers. De staart heeft een kruilier met een tussenas met twee
kamwielen voor een nog kleinere overbrenging. Een dergelijke kruilier is uitzonderlijk
in ons land. De lange spruit is middelbalk en tevens als ijzerbalk gebruikt. Op de
baard staat geschilderd: ‘De Hoop 1863-1911’.
+
Oudhollands wieksysteem, stalen roeden, vlucht 20,50 m. Gietijzeren doorboorde
+
bovenas met aan het peneind een verzwaard meegegoten gedeelte tegen het
Het gaande werk
‘opwippen’ van de as. Bovenwiel met dubbele grenen armen en een vlaamse vang.
Stalen vijzel in een stalen vijzelkom.
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De toegang tot het kerkhof van Roodkerk met midden 19e-eeuws hek en treurbomen. Opname 1984.
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Afb. 242. De kerk getekend door J. Stellingwerf in 1722.

Afb. 243. De tufstenen noordgevel met zeer klein venster bovenaan en gedichte rondboog boven de
ingang. Opname 1939.

Afb. 244. De klok uit 1307 gemerkt ‘Nicolaus me fecit’. Opname 1942.

Afb. 245. Rouwbord voor Feijo van Harinxma, overleden 1779. Opname 1983.
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Afb. 246. Rouwbord voor Vrouwe Tzietske van Heemstra, overleden 1778. Opname 1983.

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

181

Afb. 247. Tekening door A. Martin van de toen nog tufstenen zuidgevel van de kerk met ingemetselde
12e-eeuwse sarcofaagdeksel.

Afb. 248. De sarcofaagdeksel, thans in het Fries Museum.

Afb. 249. Door Martin getekende zerken van Roodkerk. De rechts afgebeelde lag volgens Martin in
het voorportaal; thans waarschijnlijk onder de meest oostelijke bank tegen de noordwand.
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Afb. 250. Poldermolen ‘de Hoop’ bij Roodkerk. Opname 1982.

Afb. 251. De boerderij Helbird 7 ten noorden van het landgoed de Klinze onder Oudkerk. Opname
1965.
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Sybrandahuis
Sybrandahuis ligt ten noorden van de Dokkumer Wouden in het kleilandschap dat
zich verder in noordelijke richting over Ferwerderadeel uitstrekt.
De naam van de nederzetting, eindigend op -huis en het ontbreken van een terp
ter plaatse van de kerk wijzen op een relatief jonge bewoning. Ook de ligging van
het dorpsgebied ten opzichte van de aangrenzende dorpsgebieden wijst hierop. Het
gebied strekt zich in oost-westelijke richting langs de Ee uit, waarbij gedeelten van
de zich in noord-zuid-richting uitstrekkende en oorspronkelijk door de Ee begrensde
dorpsgebieden van Akkerwoude en Murmerwoude in bezit lijken te zijn genomen.
De grens tussen Dantumadeel en Ferwerderadeel wijkt plaatselijk af van de Ee en
heeft een grillig beloop noordelijk daarvan. De landerijen die ten noorden van de Ee
tot Dantumadeel behoren staan bekend onder de naam ‘Keegen’, een benaming voor
buitendijks gelegen grondgebied. De dijken langs de Ee lopen hier op vrij grote
afstand van elkaar en fungeerden tot 1583 als zeedijken; in dat jaar werd door het
oostwaarts verleggen van de zijl het brakke zeewater tot de stad Dokkum
teruggedrongen. Vermoedelijk is bij deze ingreep het huidige, zuidelijker gelegen
beloop gegraven en het oude beloop dichtgeslibd. Daarbij is het bochtige tracé als
grens tussen Ferwerderadeel en Dantumadeel aangehouden. Blijkens het 18e- en
19e-eeuwse kaartmateriaal heeft het dorp uit nooit meer dan een aantal verspreid
gelegen boerderijen en enkele gebouwen in de directe omgeving van de kerk bestaan.
Direct ten oosten van de kerk heeft het huis Sterkenburg gestaan, dat reeds vroeg is
verdwenen. De eerste editie van de Schotanuskaart (1664) geeft het huis nog aan, de
tweede editie van deze kaart (1718) geeft alleen een wier en bij Eekhoff (1847) is
ook het laatstgenoemde element verdwenen. Alleen het rechthoekig stateterrein wordt
nog weergegeven. De oorsprong voor het dorp zou hebben gelegen in de functie als
uithof voor het klooster Klaarkamp onder Rinsumageest (Glazema, Gewijde plaatsen,
202). Voor dit gegeven worden echter geen bronnen vermeld. Voorts lijkt de
aanwezigheid van een uithof op slechts 1100 meter afstand van het klooster niet erg
waarschijnlijk.
De vorming van een nederzetting, althans de stichting van een kerk doet gezien
de nabije ligging van Sterkenburg vermoeden dat het hier een kerkstichting van de
bewoners van dit huis betrof. Dergelijke situaties zijn ook voor een aantal andere
dorpen in Noordoost-Friesland aan te wijzen (Hallum, Westernijkerk, Metslawier,
Rinsumageest, Engwierum).
Tot 1915 was de kerk via een bochtig pad van de trekweg naar Rinsumageest af
bereikbaar. Met de aanleg van de Birdaarderstraatweg tussen Dokkum en Birdaard
in dat jaar, gedeeltelijk over het voormalige stateterrein, kwam dit pad te vervallen.
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Afb. 252. Kopie van het kadastrale minuutplan omstreeks 1820. Schaal 1:7500.
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Afb. 253. Luchtfoto schaal 1:6250. Opname 1977.
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Kerkgebouw
+

De Hervormde kerk staat op een omgracht kerkhof en is eigendom van de Hervormde
+
gemeente (afb. 254-257, 259-264, 266).
Hervormde kerk
+

R.V.A. I, 191; Benef. 205; R.V.G.O. 164; P. Glazema, Gewijde plaatsen 202; W.
+
Duinkerken, Onder de klokslag van Rinsumageest, z. pl. 1978; Mol,
Litteratuur
Grootgrondbezit.
+
Tekening door J. Stellingwerf; id. door J. Gardenier Visscher, beide in coll. Fries
+
Museum Leeuwarden (afb. 260, 266).
Afbeeldingen
+

Volgens Glazema en Mol zou Sybrandahuis een uithof van Klaarkamp geweest
+
zijn. Het klooster had er in de 16e eeuw ongeveer de helft van de dorpsgronden
Geschiedenis
in bezit, evenals trouwens Heer Bartel van Sterkenborg, wiens huis in de onmiddellijke
nabijheid van de kerk stond. In een scheiding van goederen van 1527 worden de
kerklasten genoemd als behorend tot Sterkenburg (zie aldaar). De nabijheid van kerk
en stins suggereert onzes inziens een nauwe band tussen de kerk en de stins. Het
grondbezit van Sybrandahuis behoort in 1511 met dat van Rinsumageest en Driesum
tot het hoogst aangeslagene in de grietenij. De kerk is in 1977 gerestaureerd onder
leiding van architect R. Kijlstra te Beetsterzwaag.
+
Het slechts ruim twee traveeën diepe kerkje is aan de oostzijde vijfzijdig gesloten
en aan de westzijde ingekort. Boven de westgevel staat een eenvoudige dakruiter, +Beschrijving
ter vervanging van een afdak boven de klok zoals Stellingwerf en Gardenier Visscher
tekenden.
+
Het kerkje is opgebouwd uit baksteen van 30-31 × 9-9,5 cm, 10 lagen 103 cm,
+
in verband van twee strekken en een kop. Aan de zuidoostelijke hoek is een
Materiaal
gedeelte herbouwd in afbraakmateriaal en bovenaan van kleine steen, waarmede ook
de oostelijke sluitingszijde is bemetseld.
+
Aan vertandingen in het muurwerk is af te lezen, dat het gebouw aanvankelijk
+
door steunberen geschoord was. Direct onder het maaiveld hadden deze een
Schip en koor
voorsprong en breedte van 62 cm. Daartussen staan in elke travee van beneden af
opgaande nissen, waarin de vensters of ingangen gevat zijn geweest. De nissen zijn
geprofileerd met een kraalprofiel en alleen in de koppen met een hollijst aan de
buitenzijde.
De eerste travee is alleen aan de noordzijde nog vrij gaaf en bevat een spitsboognis
met een profiel van een hol en een kraallijst, die slechts aan de oostelijke helft van
het maaiveld af opgaat. De westelijke helft is bij het inkorten van het gebouw
verstoord. De tweede travee bevat een hoge rondboognis; in de benedenste helft van
het veld staat een gedichte smalle doorgang (afb. 263). In de bovenste helft bewaart
de nis een dubbel kraalprofiel, waarin veel verglaasde stenen zijn toegepast. Het
binnenste kraalprofiel is cirkelvormig omgevoerd. Het bovengedeelte van de nis
maakt de indruk niet gelijktijdig met het omringende muurwerk te zijn ontstaan, daar
in het te lood staande gedeelte van het buitenste profiel de stenen niet vertand zijn.
De nis zal aanvankelijk spitsbogig gelopen hebben als in de aangrenzende traveeën
en aan dezelfde travee zuidzijde. De nis in de derde travee is voor de bovenste helft
dichtgezet; de dichting draagt op een segmentboog, waaronder men de oorspronkelijke
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dorpel van het venster kan waarnemen. Aan de binnenzijde waren aanzetten te zien
voor het harnas van het venster.
Aan de zuidzijde is de eerste travee tegelijk met de vernieuwing van de westgevel
bemetseld. In de tweede travee is de nis geprofileerd met een hollijst en een kraal;
in het bovenste gedeelte is een later venster geplaatst. De benedenste helft, waarvan
te zien is dat er aanvankelijk een ingang was, is daarbij dichtgezet. De nis in de derde
travee zuidzijde is nog slechts gedeeltelijk als moet te zien, oversneden door een
hoger geplaatst en later gedeeltelijk weer gedicht spitsboogvenster.
+
Tegen de noordoostelijke koorhoek staat een taps toelopende steunbeer koud
+
tegen het muurwerk. Op de overige hoeken staan lisenen die deel uitmaken van
Koor
nieuwer muurwerk, waaruit de zuidmuur van de koortravee bestaat en waarmede de
sluitingstravee is bemetseld. De koortravee noordzijde heeft binnen een grote
spitsboognis, die geprofileerd is door een sprong en een kraal, en waarin veel
verglaasde stenen zijn toegepast, een driedelig vensterharnas, geheel samengesteld
uit stenen met kraalprofiel (afb. 264). In het benedenste veld, waar de montants
zonder afzaat op staan, is een thans gedicht klein venster geweest, waarvan de top
beschadigd is bij het aanbrengen van die montants. Wij menen daaruit de
gevolgtrekking te kunnen maken dat het vensterharnas
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Afb. 254. Hervormde kerk. Plattegrond en doorsneden. Getekend 1982 naar opmetingen uit 1944 en
1977.

Afb. 255. Details van de vensterdagkanten. Getekend 1982 naar opmetingen 1977.
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Afb. 256. Details van gewelfribben, vensters en kroonlijst. Links boven gevonden profielsteen uit
gewelfrib en middenstijlen van vensters. Rechts boven: reconstructie van oorspronkelijke vensters
naar gevonden onderdelen in het middelste venster noordzijde. Beneden: reconstructie van de
oorspronkelijke bekroning van de muren naar op het terrein gevonden fragmenten. Getekend 1982
naar gegevens uit 1977.
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Afb. 257. De noordgevel getekend met alle sporen die in het muurwerk te lezen zijn. Getekend 1978.

niet bij de bouw aangebracht is. De dagsteen gaat bij de kop van het venster bovendien
over van rechthoekig op afgeschuind en langs de benedenhelft van het harnas loopt
een staande voeg in de dagkant. Het noordoostelijk koorvenster is met een 18e-eeuws
venster beglaasd, dat in een rechte dagkant staat.
+
Tegen de muren tekenen zich sporen af van gewelven. Later is de ruimte overdekt
geweest door een houten gewelf op drie paar muurstijlen en een strijkbalk tegen +Inwendig
de westgevel. De inkassingen van de stijlen zijn aan het licht geweest. Bij de aanvang
van de restauratie was de ruimte overdekt door een laag houten gewelf met dunne
trekbalken, waarop nu een houten plafond is gelegd.
In de vloer is aan de noordzijde de fundering van een zijaltaar aangetroffen. In
elke travee bleken bovendien op handhoogte kepervormig gedekte lichtnissen geweest
te zijn, waarvan er twee als hagioscopen geopend waren, te weten die onder het rijk
gedetailleerde venster aan de noordzijde en die in de koortravee zuidzijde.
+
Onregelmatigheden in de vullingen van de vensters en nissen doen vermoeden,
dat de vullingen merendeels jonger zijn dan het muurwerk van de nissen. De kerk +Bouwgeschiedenis
is aangelegd op overwelving met uitwendig lisenen of steunberen en inwendig
rechthoekige traveeën, waartussen scheibogen op muurdammen gestaan zullen
hebben. Er zullen aanvankelijk vensters geweest zijn met een tweedeling en cirkel
in de kop (zie reconstructie). De kraalprofielen en overwelving benevens details van
het rondboogfries onder de gootlijst, die in de grond gevonden zijn (afb. 256), maken
een datering rond 1300 mogelijk. Het dagsteenprofiel komt in Groningen voor aan
enkele tot uit het midden van de 14e eeuw daterende kerken als Noordbroek en
Holwierde en kan hier een 50 jaar na het ontstaan van de kerk zijn toegevoegd.
Volgens de indeling van de muren is de kerk langer geweest. Zwerfstenen ten westen
van een gereconstrueerde westgevel kunnen wijzen op een klokstoel of een kleine
halfingebouwde toren. Op het laatste wijst de plaats van de vensternis in de meest
westelijke travee, die namelijk niet in het hart van de travee staat. De tegenwoordige
westgevel zal met de houten overwelving op muurstijlen in de 16e eeuw te dateren
zijn. De dakruiter is een vrij recente toevoeging, XXa.
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+

In het middenpad ligt een aantal eenvoudige 17e-eeuwse zerken; opschriften bij
Duinkerken.
+
In het torentje hangt een klokje, diam. 71 cm, met opschrift: ‘Soli Deo Gloria
Steen en Borchhardt fūdunt Enchusae 1756’.

+

Zerken

+

Klok

States en stinsen
+

Ten noorden van de Woudvaart en ten westen van de plaats, waar de tegenwoordige
grens tussen Rinsumageest en Akkerwoude het gebied van Sybrandahuis bereikt, +Terp en stins
ligt een terprestant. Uit 16e- en 17e-eeuwse gegevens onder de plaatsnaam
Akkerwoude valt te reconstrueren, dat het om de stins op deze terp moet gaan,
wanneer Liebbe Lyeuwesz in 1597 ‘een sate, state en lande leggende in Ackerwolde
naest het stins’ koopt van Lieuwe Tiallesz (Berns 64, K 1, 34). Later blijkt dit goed
eigendom te zijn van Wilco van Holdinga op Eysinga State te Rinsumageest. Blijkens
het stemkohier van 1640 bezat Wilco een boerderij in Akkerwoude met stem nr. 14,
in 1708 bewoond door Jacob Lieuwes. Hiermede correspondeert in het floreenkohier
nr. 51, waarbij aangetekend staat dat het merendeel van Jacob Lieuwes' land onder
Sybrandahuis is gelegen. Als naastliggers worden daar genoemd ‘de meer ten oosten
en de vaart ten zuiden’. Dit komt overeen met de ligging van bovengenoemde terp.
De boerderij van Wilco van Holdinga wordt voorts genoemd in 1658 in een
koopcontract; niet in de koop begrepen waren ‘het stins, dat d'Ed. Heere Wilco van
Holdinga vrijheer tzu Swartzenberg als eigen toebehoort’. De boerderij was bovendien
belast met ‘s jaers twe dagen Hoffdienst met man, peerden en wagen tot des
landheeren vermaning’. In de nalatenschap van Wilco van Holdinga (archief
Schwartzenberg, portef. XVIII rood) worden de sate lands en de stins eveneens
vermeld. Tenslotte blijkt de grootte van de floreenlast terug te vinden in de Aanbreng
van 1511 (I, 189), op te brengen door Doythia Wyninghe ‘selff lantheer’ van ‘30
koegras, 11 pondematen saatland en 16½ pondematen mieden’.
+

Ten noordoosten van de kerk geeft de Schotanuskaart een wier en de naam
+
Sterkenborg.
Sterkenborg
+
Het Spionnagerapport van omstreeks 1468 noemt naast Rinsumageest een dorp
+
en twee sloten: ‘Item op Reynsmageest daeran een dorp met twee sloten ende
Geschiedenis
worden van een geheeten Hans Harinsma ende dander geheeten Bartele beheert’.
Bartold Starkenborg komt in 1479 voor als gedeputeerde ‘Wt Aesterland’ (Sipma II,
89) en daarna herhaaldelijk, zoals in 1487 wanneer de stad Leeuwarden een vaste
vrede belooft met Bartold Starkenborg (Ib. II, 146). In datzelfde jaar ondertekent
Bartold mede een verbond met de stad Dokkum en omliggende delen (Ib. II, 155);
in 1488 zegelt hij voor de hofmeester van Klaarkamp (Ib. I, 359). Ook was hij
gedwongen met de stad Groningen vrede te sluiten in 1492 (Pax Groningana 76).
Bartold was een zoon van Syds Tjaarda en een broer van Worp. Beiden komen in
de oorkonden het eerst voor in 1453 (Sipma II, 34) en Bartold heet daar nog Tjaarda.
Hij kreeg volgens de Tegenwoordige Staat Sterkenborg toebedeeld bij testament van
zijn vader (in 1452?). De sterkte was dus oud Tjaardabezit. Als stamvader van het
latere geslacht Tjarda van Starkenborch wordt een Worp, dan wel een Tjeerd genoemd
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(W.K. van der Veen in: Nederlandse Leeuw 1951, 130). Bartolds zoon heette Botto
volgens Winsemius en Schotanus en getuigt in 1504 (Sipma IV, 142). Hij huwde Ava
Clant uit Groningerland en de familie vestigde zich voortaan daar. Bartold Bottez
verhuurt dan ook in 1511 land aan Peter to Starckenborg (R.V.A. I, 192). In 1527
wordt een scheiding gemaakt tussen hem en zijn broedersdochter Siouck; Bartold
krijgt toebedeeld ‘Sterckenborch stins ende state mey alsulcke landen dier tho
byherende ende mit dae thyaerck hlesten oppe Ghaest ende Sybrandahuys’ (Sipma
II, 334). In 1640 was eigenaar Bartold van Douma, die de state geërfd zal hebben
wegens zijn naam; zijn overgrootmoeder was Tiethcke Bartolds Tiaerda en huwde
Epo van Douma te Hallum. De kaart van Schotanus van 1664 geeft nog een edele
state weer, die van 1718 slechts de wier. De Tegenwoordige Staat vermeldt dan ook:
‘van 't oude huis is thans alleen de wier overig’ (II, 247).
+

Te Sybrandahuis lag ook ‘Tjebbema guedt, Bartold Starckenborgh toecomende’
+
(Benef.) waaruit de patroon in 1543 een rente krijgt. Het wordt in de akte van
Tjebbema
scheiding van 1527 genoemd als ‘Tzebbema gued dier Albert op wennet’ (Sipma II,
334).
+
Thans staat er een boerderij, blijkens de stichtingssteen in 1868 gebouwd (afb.
+
267).
Boerderij Starkenborch
+
De kadastrale minuut geeft een boerderij van het kop-romptype met de
+
schuurgevel aan
Birdaarderstraatweg 10
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Afb. 258. De boerderij Birdaarderstraatweg 9 in 1930 naar K. Uilkema.

de weg, waarlangs thans nog de kerk bereikbaar is. De boerderij is kennelijk herbouwd
na de aanleg van de Birdaarderstraatweg. Het voorhuis van de nieuwe boerderij is
onderkelderd en heeft boven de woonlaag een zolder met lage vensters. Boven de
ingang, die in het midden staat en langs een gemetselde trap bereikbaar is, staat de
gevelsteen met het opschrift: ‘Starkenborgh 11 6 1868 is door M.P.D. van Sytzama
oud 6 jaar aan dit gebouw de eerste steen gelegd’. Het voorhuis staat aan drie zijden
vrij, terwijl de kap overgaat in die van de schuur, en wordt bekroond door een forse
schoorsteen met bord waarin alle rookkanalen samenkomen. De gootlijst langs de
aankapping van de schuur is met snijwerk versierd.
In de tuin ligt een aantal kleine zwerfstenen, die kennelijk uit het terrein afkomstig
zijn.
+
Blijkens een tekening door K. Uilkema in 1930 (afb. 258) had deze boerderij een
+
lang voorhuis. Hierin waren twee kamers waarvan de voorste slechts via de
Birdaarderstraatweg 9
achterste bereikbaar was en die gescheiden waren door een huishoudkelder waarboven
bedsteden. De toegang bevond zich in de voorgevel van de schuur via de woonkeuken.
Daarnaast was een verdiepte melkkelder. Voor de woonkeuken stond de vuurhut.
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Afb. 259. De noordgevel van de kerk in 1950 met afgebroken steunberen en van de grond af opgaande
spaarvelden, waarin de vensters en ingangen staan.

Afb. 260. Volgens de tekening van J. Stellingwerf had de kerk omstreeks 1722 nog steunberen en een
klok tegen de westgevel.

Afb. 261. De kerk van het zuidoosten gezien na de restauratie. Opname 1980.
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Afb. 262. De binnenzijde van de noordmuur met de gewelfopleggingen. Opname 1980.

Afb. 263. De oorspronkelijke ingang en het tot cirkelvorm gewijzigde venster erboven. Opname 1974.

Afb. 264. Het koorvenster noordzijde met het later toegevoegde vensterharnas. Opname 1980.
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Afb. 265. Ontwerptekening voor de Klaarkampsterbrug over de Ee ten westen van Sybrandahuis uit
1853.

Afb. 266. De kerk en omgeving omstreeks 1780, getekend door J. Gardenier Visscher.

Afb. 267. De boerderij Starkenborgh bij de kerk, herbouwd in 1868 in stelpvorm met vooruitgebouwd
onderkelderd woongedeelte. Opname 1983.

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

195

Valom
In 1974 kreeg Valom de status van zelfstandig dorp. Voor die tijd viel het grondgebied
onder een aantal dorpen in de Dokkumer Wouden.
Het dorp is ten gevolge van verveningsactiviteiten in het zuidelijk deel van
Murmerwoude ontstaan en is een van de jongere nederzettingen in de gemeente. Het
hoofdelement in de plattegrond wordt gevormd door de Valomstervaart, waarlangs
aan de noordzijde de bebouwing in een rij was gelegen. Op de oudste editie van de
Schotanuskaart (1664) wordt deze situatie reeds aangegeven. Ten noorden van de
dorpsbebouwing lag in het begin van de 18e eeuw nog een aanzienlijke oppervlakte
onvergraven veengrond, blijkens de tweede editie van dezelfde kaart. De
Tegenwoordige Staat (239) vermeldt in 1786 dat de laatste resten hoogveen
afgegraven zijn en de grond voor akkerbouw in gebruik is. Een andere vermelding
noemt het in cultuur brengen op een later tijdstip, dit zou vooral kort voor 1882 zijn
geschied (Wumkes, II, 470). Na de turfwinning vond in het dorp een overschakeling
naar de landbouw plaats, waarvan de langs de vaart gelegen boerderijen nog getuigen.
De Valomstervaart wordt gekruist door de van Murmerwoude en Dokkum
afkomstige weg. Aan het eind van de 17e eeuw liep deze weg tot aan de vaart, op de
tweede editie van de Schotanuskaart is de weg in zuidelijke richting naar Veenwouden
doorgetrokken. Bij de kruising met de vaart werden in de 18e eeuw een tolhuis en
een herberg gebouwd (afb. 270). Met de verharding van de weg van Dokkum naar
Veenwouden in 1850 kreeg het tracé ter plaatse van het dorp een rechter beloop.
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Afb. 268. Kopie van het kadastrale plan van 1874. Schaal 1:7500.

Afb. 269. Luchtfoto schaal 1:6300. Opname 1977.
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+

Een proceskaart uit 1769 geeft de toenmalige situatie weer (afb. 270). Ten oosten
+
langs de rijweg liep een water, dat bij de Valom in de vaart uitkwam. Oostelijk
Proceskaart
van dit water staat het pand van Douwe IJdses weduwe. De brug waarmede de weg
over de vaart voert, ligt iets oostelijker, zodat een rechthoekig perceel overblijft,
waarop de ‘nieuwe herbergh van Herman Jansz’ staat. Aan de zuidelijke oever van
de brug is een tolhek; de tol wordt geïnd door Johannes Berents Tolman die in een
langgerekt perceel ten westen van het tolhek woont. Ten oosten van de tolbrug staat
het ruime huis van Johannes Douwes bijsitter, bestaande uit een grote schuur waarvoor
een over de volle breedte van de schuur gebouwd dwarshuis staat met de ingang in
het midden. Hierboven is een zogenaamde vlaamse topgevel met lichtkozijn, dat
evenals de vier vensters op de begane grond verdeeld is door roeden in kleine ruiten.
Johannes Douwes kennen we van het opzetstuk op de bank in de Doopsgezinde kerk
te Dantumawoude. Er is hier dan ook sprake van een ‘kwestieuze lijk-, voet- of
gangpad’ naar Damwoude, dat eerst langs de Valomstervaart liep en later noordelijker
gelegd is om eerst langs het water te lopen tot de plank die erover voert bij het huis
van Douwe IJdses weduwe. De kwestie lijkt ontstaan te zijn doordat er een herberg
is gekomen bij de tol over de Valomstervaart. De herberg is afgebeeld als een
soortgelijk huis als het woonhuis van Johannes Douwes. Ook de herberg heeft een
vlaamse gevel boven de ingang. De ingang ziet er wat bescheidener uit en de vensters
zijn door roeden in acht ruiten verdeeld in plaats van de twintig ruitjes in het huis
van Johannes Douwes. De meting heeft bewezen dat de nieuwe loop van het pad
aanzienlijk korter is dan de oude. Waarschijnlijk heeft de herbergier dit voorgesteld
en moesten de kerkvoogden of de bewoners eraan meebetalen, waartegen men bezwaar
aantekende bij de rechter. Het tolhuis wordt op de kaart van Eekhoff nog aangegeven.
In de 19e eeuw is de weg rechter getrokken en is de ophaalbrug vernieuwd (afb.
273).
+
Tot in de jaren zeventig stond in de knik van de weg een boerderij van het
+
kop-romptype met twee grote door sierborden gedekte schoorstenen boven de
Hoofdweg 3
topgevels van het voorhuis. Dit had langs de top een brede rollaag en houten
deklijsten, zoals toegepast in de 19e eeuw. De boerderij komt dan ook nog niet voor
op de kaart van Groenewoud van 1769 van het dorp Murmerwoude (afb. 270). Het
voorschild van de schuur was met pannen belegd (afb. 272).
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Afb. 270. Proceskaart uit 1769 met de situatie van de nieuwe herberg en de ‘huisinge van bisitter
Johannes Douwes’ ten noorden van de Valomstervaart en het tolhuis ten zuiden daarvan.

Afb. 271. De laatste cichorei-eest te Valom-Broeksterwoude naar prentbriefkaart in de collectie
Oudheidkamer Dantumadeel.

Afb. 272. De boerderij Hoofdweg 3 van het kop-romptype, voordat het vooreind afgebroken werd.
Opname 1965.

Afb. 273. De ophaalbrug over de Valomstervaart naar prentbriefkaart in de collectie Oudheidkamer
Dantumadeel.
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Veenwouden
Het dorp ligt in het zuidelijk deel van de gemeente op de rand van de hoger gelegen
pleistocene gronden die in zuidoostelijke richting hun vervolg vinden in de Friese
Wouden. Ten noorden van het dorp bevinden zich uitgestrekte laaggelegen gronden
die aan de oostzijde begrensd worden door de Dokkumer Wouden en aan de westzijde
door de Trynwâlden.
Veenwouden bestond eertijds uit twee nederzettingen met elk een eigen kerk, het
uit 14e-eeuwse bronnen bekende Eslawald en St. Johanneswald.
De kerk van St. Johanneswald lag ter plaatse van de huidige kerk van Veenwouden.
Op ongeveer anderhalve kilometer ten zuidwesten hiervan lag de kerk van Eslawald.
Op de Schotanuskaart van 1644 wordt hier een ‘vervallen kerk’ aangegeven, latere
kaarten noemen een vervallen kerkhof.
In de huidige landschappelijke situatie is nog te zien dat de verdwenen nederzetting
Eslawald op de rand van de hoger gelegen gronden lag; in westelijke en noordelijke
richting helt het terrein af. Door toegenomen wateroverlast, veroorzaakt door
bodemdaling ten gevolge van de turfwinning die hier op uitgebreide schaal plaatsvond,
is de bewoning hier opgegeven. Rond 1500 zou de samenvoeging van beide
nederzettingen tot Veenwouden hebben plaatsgevonden, hoewel Eslawald naderhand
nog een enkele maal in de bronnen wordt genoemd (Van der Molen, Turf, 38).
De meervoudsvorm van het onderdeel -woud in de plaatsnaam is illustratief voor
de samenvoeging. Met de vorming van een nieuwe administratieve en kerkelijke
eenheid is de bewoning van Eslawald vermoedelijk naar hoger gelegen gronden in
het zuidelijke verlengde van de opstrekkende verkaveling opgeschoven. Uit deze
bewoning, tegen de grens van de gemeente Tietjerksteradeel, is Veenwoudsterwal
ontstaan. De Schotanuskaart laat voor Veenwouden zien dat het dorpstype, waarbij
de bewoning langs één weg is gelegen, overeenkomt met dat van de dorpen in de
Dokkumer Wouden. De omvang is echter nog zeer gering en verspreid aan deze weg
gelegen. Ruim een eeuw later heeft zich, blijkens het kadastrale minuutplan van
omstreeks 1830, bij de kruising van deze weg en de Veenwoudstervaart een
kombebouwing ontwikkeld. Het dorp kende in de 19e eeuw een bescheiden
marktfunctie (Hepkema, 363).
Aan de westzijde werd de dorpskom begrensd door de Schierstins, sinds 1439 een
uithof van het onder Rinsumageest gelegen klooster Klaarkamp. Dit klooster had
evenals andere noordoostfriese kloosters grote belangen in de turfwinning in het
grensgebied van Dantumadeel en Tietjerksteradeel.
Via de Veenwoudstervaart, het verlengde daarvan, de Schiersloot en de Galgesloot
stond de uithof in een tamelijk directe, 9,5 kilometer lange verbinding met het klooster.
In de 19e eeuw werd de verkeersfunctie van toenemend belang voor het dorp. In
1830 was de zuidelijk van het dorp gelegen weg tussen Leeuwarden en Groningen
verhard. De aansluiting van Dokkum en de Dokkumer Wouden op deze weg verliep
via Veenwouden en tot 1850 via Veenwoudsterwal. In laatstgenoemd jaar kwam de
verharde weg van Dokkum via Bergum naar Heerenveen gereed, die vanaf
Veenwouden een nieuw tracé in zuidelijke richting kreeg. In 1866 werd
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Afb. 274. Kopie van het kadastrale minuutplan van omstreeks 1820. Schaal 1:7500.

direct ten zuiden van de dorpskom de spoorlijn tussen de beide provinciehoofdsteden
aangelegd, waaraan Veenwouden een halteplaats kreeg. Om de trein beter bereikbaar
te maken voor de bewoners uit de omgeving werd in 1880 een tramverbinding tussen
Dokkum en Veenwouden aangelegd. De aanwezigheid van de spoorlijn heeft de
vestiging van forensen en renteniers op gang gebracht, zoals nog valt af te lezen aan
de bouw van enkele villa's in het dorp.
De spoorweg is voorts bepalend geweest voor de ligging van de zuivelfabriek
‘Freia’ die in 1879 werd gebouwd. De gunstige verkeersligging van het dorp heeft
in de 20e eeuw tot een aanzienlijke toename van de woonbebouwing geleid. In de
daardoor ontstane plattegrond is de historische structuur nog slechts met moeite te
herkennen, zoals blijkt bij vergelijking van het kadastrale minuutplan en de recente
luchtfoto.
Het ten zuidwesten van Veenwouden, deels in Tietjerksteradeel gelegen
Veenwoudsterwal
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Afb. 275. Luchtfoto schaal 1:6300. Opname 1977.

wordt op de oudste editie van de Schotanuskaart vermeld als Diepswal. De
nederzetting bestond uit aan weerszijden van een vaart gelegen bebouwing. Deze
heeft zich in de loop van de 19e en 20e eeuw nog enigszins verdicht. Aan de
noordzijde van de vaart is deze bebouwing door een weg van het water gescheiden,
aan de zuidzijde grenzen de huiserven direct aan het water.
Het ontstaan van de nederzetting is wellicht het gevolg van verplaatsing van de
bewoning uit het noordelijker gelegen Eslawald. De verdere ontwikkeling komt voort
uit de turfwinning die in het grensgebied van Dantumadeel en Tietjerksteradeel uit
de 15e eeuw bekend is en tot in de 19e eeuw voortduurde (Botke, 420).
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Afb. 276. Kopie van het minuutplan van omstreeks 1820 van Veenwoudsterwal en het voormalige
kerkhof van Eslawald (K). Schaal 1:7500.

Afb. 277a. Luchtfoto van het voormalige kerkhof van Eslawald en omgeving. Schaal 1:6250. Opname
1977.

Afb. 277b. Luchtfoto van de Veenwoudsterwal. Schaal 1:6250. Opname 1977.
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Kerkelijke gebouwen
+

Op een ruim terrein ten zuidoosten van de Schierstins en aan de overzijde van de
+
weg, die de verbinding heeft gevormd van Drachten naar Dokkum, staat de
Hervormde kerk
Hervormde kerk. De weg loopt haaks op de verkaveling van de venen. Doordat de
kerk zuiver georiënteerd staat, is haar situatie ten opzichte van de weg onregelmatig.
De kerk is eigendom van de Hervormde gemeente, de toren van de burgerlijke
gemeente (afb. 278, 284-285, 287).
+

R.V.A.

190; Benef. 210; R.V.G.O. 162; Charterb. 1, 538; S.A. Waller Zeper in Vrije
+
Fries 1916, 164; Colmjon, Reg. 375.
Litteratuur
+
Tekening door J. Stellingwerf in collectie Fries Museum (afb. 284).
+

Afbeelding

+

De kerk is blijkens ankers op de toren in 1648 gebouwd. De aard van het metselwerk
+
is daarmede in overeenstemming. Sedert de 16e eeuw wordt een kerk van
Geschiedenis
Veenwouden vermeld. In 1387 en in de 15e eeuw komt ook de plaatsnaam Eslawald
voor, die in 1450 genoemd wordt naast Sint Johanneswald, dat als oudste naam van
de parochie aangenomen wordt. Een oud kerkhof wordt aangegeven op de kaart van
Schotanus als ‘vervallen kerck’. Zowel het oude kerkhof, dat ongeveer een kilometer
westwaarts ligt, als het tegenwoordige, zullen oude kerkplaatsen zijn.
+
De kerk is opgebouwd uit baksteen, groot 20,5 - 22 × 4,5 cm, 10 lagen 65 cm,
+
in kruisverband. De toren bestaat voor het benedenste gedeelte uit herbruikte
Materiaal
kloostermoppen voor het binnenwerk en bovenaan uit baksteen van het formaat van
het schip van de kerk.
+
Het eenbeukige kerkgebouw heeft een ingebouwde westtoren. Het torenlichaam
+
rust op twee bakstenen zuilen met door lijsten aangegeven kapitelen. De zuilen
Toren
zijn aan de oostzijde verbonden door een geprofileerde korfboog en staan op
rechthoekige, aan de bovenzijde tot achtkanten afgeschuinde basementen. De boog
en de kapitelen zijn thans door middel van bouwplaat aan het gezicht onttrokken.
Ter hoogte van de balklaag die in de eerste versnijding rust, is in de oostwand een
grote rechthoekige doorgang geweest, die dichtgezet is, toen in het schip een tongewelf
werd aangebracht. Als toegang tot de kap is een klein kruipgat boven de tweede
versnijding gehakt. Het eerste kapgebint is in de oostmuur van de toren opgenomen.
+
In de 55 cm dikke muren staan aan de lange zijden telkens drie spitsboogvensters
+
met rechte dagkanten, aan de noordzijde geprofileerd met een kopse sprong. In
Schip
de vensters staan jongere houten ramen. Aan de koorzijde zijn later wegens het
orgelbalkon lagere vensters ingehakt met gietijzeren ramen. De toegang aan de
westzijde onder de toren is korfbogig gesloten. Als dorpel dient een rood zandstenen
sarcofaagdeksel, dat blijkens wijdingskruisjes later als altaartafel heeft dienst gedaan.
+
De ruimte wordt overdekt door een laag tongewelf, dat opgaat van een verbrede
+
voorlijst rustend op de trekbalken, die om de andere afgezaagd zijn met een
Inwendig
vloeiend profiel. De trekbalken rusten op kleine consoles.
Aan de oostzijde is ten behoeve van het orgel (door Bakker en Timmenga) opnieuw
een trekbalk verwijderd. De kap van grenenhout kan uit de bouwtijd dateren.
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De in 1648 gebouwde kerk moet in de loop van de 18e of begin van de 19e eeuw
van een nieuwe overwelving over het inwendige zijn voorzien; ook de ramen met +Bouwgeschiedenis
hun kleine roedeverdeling maken een 18e-eeuwse indruk.
+
De kerk bezit:
+
+
Inventaris
Een eiken preekstoelkuip met Ionische zuiltjes aan de hoeken, in oorsprong
+
XVII, doch gewijzigd aan de kroonlijst (afb. 287).
Preekstoel
+
Een doopbekkenhouder aan standaard; als schaal een offerschaal blijkens
+
inscriptie: ‘Voor de diakonie Veenwouden 1842’.
Doopbekken
+
Twee koperen kronen waarvan het opschrift luidt: ‘Tot sieraad en gebruik voor
+
den Avondgodsdienst strekt deze gedachtenissekroon. Wijlen Fokje Schreuder
Kronen
Huisvrouw van Johannes Folkertsma, geboren tot Sneek den 7den Augustus 1728
en overleden den 10 November 1808 in den ouderdom van 80 jaren 3 maanden en
3 dagen en legt alhier begraven’. En: ‘Tot sieraad en gebruik voor den
Avondgodsdienst strekt deze kroon ter gedachtenis van de Eerwaarden Heer Johannis
Folkertsma, in leven eerste predikant aan deze plaatse van den jare 1755 tot den jare
1790 geboren te Bolsward de 28 Januarij 1722 en overleden den 23 Maart 1812 in
hogen ouderdom van 90 jaren 1 maand en
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Afb. 278. Hervormde kerk en toren. Plattegrond en doorsneden en detail trekbalk en console. Getekend
1982 naar opmetingen 1976.

24 dagen en legt alhier begraven’ (eerste predikant van de zelfstandige gemeente;
tot 1755 was Veenwouden gecombineerd met Akkerwoude).
+
Vier tekstborden met in vergulde letters geschilderde vrome dichtregels, XIXa.
+
+
Tekstborden
In de toren hangt een klok, diam. 70 cm. Opschrift: ‘Jan Crans me fecit
+
Enchuseae Anno Domini M D CC XV en Den Hoog welgeboren Heer Georg
Klok
Wolfgang/Vrijheer tot Schwartzenberg en Hohenlandsberg/Extraordinaris
Gecommitteerde ter Vergaderinge/ van Haer Hoogmogende en Grietman over
Dantumadeel/Mits gaders gevolmachtigde ten Landsdage den 11 october Ao 1715.
Paulus Gerleus/Meede Kerckvooght/van den dorpe/Feenwolden/Harmannus Mellema
leytenant Collonel ten dienst/van den lande derecteur van de fortificatien van den
Staat/der Vereenigde Neederlanden capitain van een compagnie voetknegten int
regiment van de Heeren Prince van Orangien en Nassauw etc./Kerkvoogd van den
dorpe Feenwouden den 21 october Ao 1715’.
Wapens Schwartzenberg en Mellema.
+
Ten westen van de kerk staat aan de weg een brede lage woning, waarachter de
+
als schuur in gebruik zijnde voormalige school (afb. 288). In de voorgevel van
School Hoofdstraat 4
het woonhuis is op een willekeurige plaats naast de ingang de gevelsteen van de
schoolmeesterswoning gevat (afb. 286). Opschrift: ‘Wat natuur ons schenkt voor
gaven/Onderwijs moet die beschaven/Dit geeft meer dan 't levensligt/Daarom wierd
dees school gestigt/De Eerste steen is gelegt den 28 julij 1776 door Daniel Gerdes
Manger’. In het schuurgedeelte venster met kleine roedeverdeling en een ingang. De
inrit aan de straat is kennelijk later ingebroken.
+
Ten noorden van Veenwoudsterwal aan de weg van Drachten naar Dokkum staat
bij de spoorwegovergang op een ruim terrein de Doopsgezinde kerk (afb. 289-290). +Doopsgezinde kerk
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+

Volgens Blaupot ten Cate is de gemeente van Veenwoudsterwal gesticht tussen
1600 en 1620 (p. 305). Het is steeds een kleine gemeente gebleven en was aan de +Geschiedenis
zuidzijde van de vaart gehuisvest in een later tot woning verbouwde ruimte.
In 1865 is door ds. H. van Calcar de eerste steen gelegd voor een nieuw gebouw
aan de weg van Veenwouden naar Bergum. Naast de kerk kwam de pastorie, beide
door een ruime tuin omgeven.
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+

Het zaalvormige gebouw heeft aan de straatweg een gevel die geleed is door drie
+
rondbogig omlijste vensters, waarvan de middelste boven de ingang in een licht
Beschrijving
voorspringend risaliet staat. Dit is bekroond door een kleine dakruiter steunend op
een uitmetseling in de gevel als in de Hervormde kerk te Dokkum. Door een latere
naar voren overkragende daklijst is de architectonische functie van de dakruiter
vervallen. Inwendig is aan de ingangszijde een orgelbalkon bewaard op gietijzeren
omrankte kolommen. In de doorgang hangen koperen consolevormige collectebussen,
mogelijk nog uit de vorige kerk afkomstig (afb. 289).
+
Naast de kerk staat de landelijke pastorie, een vrijwel vierkant gebouw zonder
verdieping met een stenen topgevel boven de ingang in het midden en uitgegronde +Pastorie
met stucwerk gevulde hoekpilasters. Boven de grote vensters lopen soortgelijke
bogen als boven de vensters van de kerk. De woonhuisvensters zijn echter rechthoekig
met afgeronde hoeken; de indeling met roeden van de vensters is nog niet zo lang
geleden vervangen door grote glasruiten die de gevel kaal maken. Op de hoeken van
het gebroken dak staan vier hoekschoorstenen met borden.

Kloosteruithof
+

De zogenaamde Schierstins is een middeleeuws verdedigbaar gebouw met jongere
+
aanbouwen, dat aan de noordzijde van de rijweg ligt, waartoe in 1725 octrooi
Schierstins
werd gegeven (v. Apeldoorn II, 40). Volgens de kaarten van Schotanus-Halma en
Eekhoff maakte de weg westelijk van het terrein van de stins een haakse hoek, om
50 meter noordelijk voort te gaan in de richting van het voormalige kerkhof van
Eslawald. Ter plaatse van de tegenwoordige weg liep slechts een pad, dat op de kaart
van Schotanus-Halma nog niet getekend is. De gebouwen zijn sedert 1953 eigendom
van de gemeente (afb. 279-281, 291-301).
+

R.V.A. I, 190; Schotanus, Beschrijvinghe 196; S. Koldijk in: Bouwwereld 1906, 310
+
en 324; Bulletin K.N.O.B. 1961, 54; Leeuwarder Courant 1961, 25 maart; Mol,
Litteratuur

Grootgrondbezit, 93; P.J. Schelwald, De Schierstins, Wouterswoude 1980.
+
Sipma 1, 77 (= Charterb. 1, 518) en 347; Rapport en schetsen Ad. Mulder 1904-16,
+
archief Binnenl. Zaken (Rijksadviseurs), A.R.A. Den Haag;
Bronnen
historisch-bouwtechnisch rapport W.J. Berghuis 1961, archief R.D.M.Z. Zeist.
+
Tekeningen door J. Stellingwerf, 1724; id. door dez. met onderschrift ‘de oude
+
schierstins in Dantumadeel 1723’; twee tekeningen door A. Martin met
Afbeeldingen
verschillende stoffering (afb. 295-297); steendruk door S. Lankhout naar P.A.
Schipperus, gezicht van het noordwesten, alle in coll. Fries Museum, Leeuwarden.
+

Uit een oorkonde van 1436 (Sipma 1, 77) blijkt dat de Schierstins, ‘heten nu itta
Schiera Monnika huse in Sinte Johanniswald’, te voren door ruil aan het convent +Geschiedenis
van Klaarkamp was gekomen en voordien ‘Idszengha gude’ heette. Of er voor de
ruil reeds een gebouw op stond of dat de monniken dit hebben gebouwd, is niet uit
de oorkonde op te maken. Vermoedelijk is echter elk goed in deze voor Friesland zo
roerige periode verdedigbaar geweest en hebben de monniken de landerijen met het
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steenhuis verworven, zoals ook uit de bouwgeschiedenis zal blijken. Oorkonden van
1482, 1486 en 1487 (Sipma 1, 321, 347. 353) spreken van de hofmeester van
Klaarkamp, die ‘op de Schierstins op het veen’ woont. In 1511 blijkt een derde deel
van de aanbreng van Veenwouden aan de hofmeester van Klaarkamp te behoren.
Rond 1580 vervielen de kloostergoederen aan de Staten van Friesland. Zij
verkochten 19 juni 1596 aan Aelcke Gerritsdochter, weduwe van Jacob Clases
‘seeckere huijsinge ofte stins voormaels behoort hebbende onder den gewesene
convente Claercamp staende inden dorpe Feenwolden genaempt claercamper
schierstins mette grond vant viercant ende de geboomte ofte plantagie daer binnen
staende, sampt oock d'eijgendum vande gracht ende het geboomte ende plantagie
buijten opte cant ofte wal staende’ (Dokkum en Klaarkamp XVII, 17, gegeven P.J.
Schelwald). Aeltje Gerrits had dit goed toen in gebruik. In 1638 lieten de Staten
onder meer de helft van de landerijen van de Schierstins, bij Wijtse Martens in
gebruik, verkopen. Kopers werden Riverdt van Juckema, Gabbe Wijgers Botma
(dijkgraaf en gehuwd met Maijke Domans) en Andreas Domans (gehuwd met Trijntje
Haie), ieder voor een derde deel. In het stemkohier van 1640 is R. Juckema eigenaar;
twee jaar later verkoopt zijn weduwe Maria Tjaerda haar
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Afb. 279. De Schierstins, een 13e-eeuwse stins of steenhuis, dat zijn naam ontleent aan de grijze kleur
van de kleding der conversen (niet geprofeste bewoners) van het Cistercienserklooster Klaarkamp,
dat de toren in 1439 verwierf.
Plattegronden van de toren en de latere aanbouwen vóór (beneden) en na de restauratie (boven) en
doorsnede na de restauratie. Tekening 1982 naar opmetingen 1950 en 1961.

derde deel aan de mede-eigenaars. Ten behoeve van een proces met de mede-eigenaars
liet Andreas Domans in 1645 een kaart tekenen en merkt bij de beschouwingen op
dat hij na aankoop in 1638 ‘de boulanden met boomen beplant, de wech verlecht
ende het hornleger nae sijn appetijt met cingels en boomen versien (had)’ (Berns 18,
WW 38). Een dochter van Andreas Domans huwde in 1661 dr. Petrus Mellema,
waardoor het goed in handen van die familie kwam, die het volgens Stellingwerf in
1723 nog bezat en in de toen met aanbouwen uitgebreide stins woonde.
In 1698 zijn de drie zoons van Sophia en Petrus Mellema eigenaars van de stins
en twee zaten lands berechtigd met een stem; Andreas woonde er. Hij was gehuwd
met Elisabeth Balck en daar zijn zaken niet goed gingen maakte het paar in 1705 een
boedelscheiding, waarbij Elisabeth een derde deel kreeg. Daar zij Andreas in 1705
uit schuldgijzeling moest vrijkopen, zag zij zich gedwongen op den duur in 1711
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haar derde deel over te doen aan haar zwager, overste Hermannus Mellema. De
bezitting wordt dan begrensd door de Bergumerheide, een rietland respectievelijk
ten zuiden en ten noorden, en bevat

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

207
een hoving ‘over de rijdwegh’. In 1718 wordt ‘de Lieutenant Kolonel’ als bewoner
genoemd. In 1715 staat hij als kerkvoogd op de torenklok vermeld. De belasting staat
tot 1756 op naam van zijn weduwe, die eind 1755 stierf. De huurwaarde is gering
en na 1750 wordt het schoorsteengeld zelfs teruggebracht van twee tot een
schoorsteen. Het huis vererfde op hun dochter, gehuwd met prof. Gerdes, die in 1764
overleed. Uit een aantekening in het stemkohier lezen we dat W. Bergsma in 1768
tegen het stemrecht van de weduwe Gerdes bezwaar maakt, daar het huis lang voor
1748 op een ‘koude stee’ was gebouwd, na afbraak van het oude huis op het
oorspronkelijke hornleger. Mevrouw Gerdes woonde te Leeuwarden en verbleef
slechts 's zomers op haar buitenplaats (Berns 17, SS 960-9). Haar dochter huwde prof.
Manger, theoloog aan de Universiteit van Franeker en hun schoorsteengeld betreft
in 1786 weer twee schoorstenen; in 1788 wordt de getaxeerde huurwaarde verdubbeld.
Prof. Manger wordt in 1794 nog als eigenaar genoemd, doch hij was in 1792
overleden. In 1793 wordt er dan ook geen have meer aanwezig vermeld, waarna in
1795 het huis weer bewoond wordt met drie personen, te weten Daniel Gerdes Manger
met echtgenote en schoonmoeder. In 1792 wordt een hovenier ‘op het slot van
mijnheer Manger’ als lidmaat van de kerk vermeld en in 1809 is dat Dirk Treklof.
In 1814 bieden Daniel Gerdes Manger en zijn vrouw het goed in openbare verkoop
aan en wordt het goed eigendom van Thijs Feenstra, burgemeester van Leeuwarden.
Deze bezit het tot 1833, wanneer het goed opnieuw onder de hamer komt. De
omschrijving geeft de informatie ‘voorzien van een grotendeels vernieuwd huis,
waarin 9 kamers’. Wegens te laag bod gaat de verkoping niet door en zijn dochter
Geertruida, gehuwd met dr. David Spree blijft er wonen. Haar zoon is tot 1858 arts
te Veenwouden en verkoopt het huis in 1857 om het zes jaar later weer terug te
kopen. Hierna doet zijn weduwe het in 1871 over aan B.Th. baron van Heemstra,
waarna het huis toch terug komt aan een lid van de familie Spree, gehuwd met mr.
Van Doorninck. De emotionele banden met het huis zijn evenwel de verzorging niet
ten goede gekomen. Op den duur werd de toren niet meer onderhouden en in 1906
wist het Fries Genootschap na het eigendom verworven te hebben een restauratie tot
stand te brengen onder leiding van architect Koldijk naar tekeningen van Ad. Mulder.
Particulieren en de Rijksoverheid droegen bij in de kosten. Het Genootschap bedong
dat er de eerste twintig jaar niets gewijzigd mocht worden aan het gebouw. De
marechaussee werd gebruiker van de aanbouwen; een plan voor ingrijpende
verbouwing daarvan in 1913 vond geen doorgang. De tekening ervoor berust in de
collectie van het Fries Museum.
In 1916 ging het eigendom van de stins en bijgebouwen over aan het Popta Gasthuis
en in 1953 aan de gemeente Dantumadeel, die op haar beurt in 1961 een restauratie
van het complex ondernam om de bijgebouwen tot cultureel centrum in te richten.
De leiding werd aan architect Baart jr. toevertrouwd. Tijdens de werkzaamheden
werd rond de toren een bodemkundig onderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat de
toren nimmer in het water heeft gestaan, doch op een hoogte stond, die later is
afgegraven tot op het tegenwoordige peil. Slechts de hoekgedeelten van de muren
zijn tot op het zand gefundeerd; zij waren bovendien in leem gemetseld, daar het
metselwerk onder de grond kwam. De berm van de ringsloot, die aan drie zijden nog
aanwezig is, ligt nagenoeg op de plaats waar deze na voltooiing van de toren is
aangebracht.
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Vóór de restauratie van 1906 had de toren op de eerste verdieping aan de westzijde
twee vensters en aan de noord- en zuidzijde ieder een. Op de tweede verdieping was
aan de noord- en zuidzijde nog telkens één venster. Het benedenste venster aan de
zuidzijde had nog zandstenen kozijnen en een middendorpel. Dit werd als voorbeeld
genomen voor alle vensters. De buitenhuid van de westgevel stortte in (afb. 292) en
werd in nieuw gebakken handvormsteen bemetseld. De restauratie van 1962 bracht
de toren bij benadering terug in de middeleeuwse toestand, doordat de vensters
werden gedicht. Het stenen kruiskozijn dat in 1906 in de zuidelijke gevel werd
aangetroffen, werd nu naar de noordzijde verplaatst. Zo veel mogelijk aangetroffen
(schiet)spleten werden geopend. In de dichting van de noordelijke grondboog kwam
een houten toegangsdeur, zoals voor 1906 aan de zuidzijde was geweest (afb. 297).
De indeling van de bijgebouwen werd gewijzigd en in de vensters kwam een kleine
roedeverdeling. Naar de oorspronkelijke indeling van de bijgebouwen is geen
bodemonderzoek ingesteld.
+
De toren gaat uitwendig onversneden op en was tot 1962 aan de oostzijde van
+
de jongere bijgebouwen uit toegankelijk. De oorspronkelijke toegang op de
Beschrijving
verdieping aan
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de noordzijde is bij de restauratie in 1962 heropend en via een houten buitentrap
bereikbaar gemaakt. De overeenkomstige toegang aan de zuidzijde werd terugliggend
gedicht. De oostzijde is thans gesloten. Inwendig is de toren versneden bij de eerste
balklaag, waaronder de begane grond door twee evenwijdige gewelven is overkluisd.
+
Tot een hoogte van omstreeks 8 meter bestaat het muurwerk van de noord-, zuid+
en oostzijde uit grauw-rode baksteen van 7,5-8 × 31-31,5 cm, 10 lagen 92 cm,
Materiaal
verwerkt in verband van twee strekken, een kop. Daarboven volgt een strook van
ongeveer 1,5 meter hoogte uit rodere steen van 8 × 28,5-29 cm, 10 lagen 91 cm,
waarboven de hoogste 2,5 meter van zeer harde geel tot paarse steen in onregelmatig
verband, 10 lagen 91 cm. De westmuur is in 1906 bemetseld met nieuw gebakken
handvormsteen. Inwendig is de begane grond gemetseld met grote baksteen, 28,5-33
× 8,5 cm, 10 lagen 96 cm; het gewelf bestaat uit steen van 7 × 26 cm.
+
Het vloerpeil van de begane grond ligt ca. 35 cm onder het maaiveld. In de wanden
stonden slordig met leem gemetselde grote rondbogen, geleed in sprongen, twee +Begane grond
aan de buitenzijde en drie aan de binnenzijde; de resterende boog rust op impostlijsten.
Bij de laatste restauratie zijn de bogen regelmatig gemaakt. Naar uit de fundering
bleek zijn de bogen later dichtgezet met bijpassend materiaal. De oostelijke boog
was doorbroken door een deuropening, die verbinding gaf met het aangrenzende
gebouw. Naast deze trap is een smallere trapaanzet gevonden, die mogelijk in de nu
verstoorde zuidoosthoek naar de eerste verdieping leidde. Het binnenmuurwerk is
geheel bemetseld met afbraak mopsteen, verwerkt met dikkere voegen dan buiten
en hogerop van harder gebakken mopsteen; het gewelf bestaat echter uit kleinere
steen. Tijdens de restauratie is gebleken dat het muurwerk achter deze klamp zeer
slordig was uitgevoerd en inwendig alleen gestapeld was. Onder de beide
gewelfschelpen, die in het midden op een gordelboog rusten, staan aan de korte
westzijde een en aan de beide langgevels telkens twee spleten, die binnenwaarts zich
sterk verbreden en met een profiel omgeven zijn, dat ontstaat uit de hoek die de
dagkant met het omringende muurwerk maakt.
Boven langs de bogen loopt een platte laag. Wij nemen aan dat wij hier met
schietspleten te doen hebben die bediend konden worden, zolang de begane grond
dicht onder deze spleten lag, daar immers de bogen in de grond van een opgeworpen
heuvel stonden. Balkgaten van een houten vloer ontbreken dan ook. De vloer zal van
leem geweest zijn. Boven de doorgang aan de oostzijde was een vroegere doorgang,
die in verbrede vorm voor de restauratie nog aanwezig was. Deze is bij de laatste
restauratie in een schietgat gewijzigd.
+
De muren van de ruimte tussen de eerste en tweede balklaag bleken geleed te
+
zijn geweest door spaarbogen, drie aan de lange zijden, twee aan de korte en
Eerste balklaag
gescheiden door een steen brede dam. Zij zijn thans wederom aangebracht. De
middelste van de nissen aan de lange kant bevatte een doorgang, inwendig een steen
terugspringend ten opzichte van de achterwand van de nissen en uitwendig met een
sprong van een halve steen. Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde waren de deuren
vergrendelbaar door een sluitboom. De noordelijke toegang is nu weer in functie
gesteld na verwijdering van een klein tweelichtkozijn met luiksponning in de
benedenhelft. Aan de zuidzijde was in de toegang een schouw gebouwd met twee
lampnissen ernaast (afb. 299). In de westelijke grote nis was later het natuurstenen
tweelichtkozijn geplaatst, dat in 1906 als voorbeeld diende bij het herstel van een
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aantal toen aangetroffen vensters. In de oostgevel bevindt zich nog een kleine
schietspleetvormige opening, uitwendig binnen een spitsboog gevat. De zoldering
rust op een bij de restauratie vernieuwde balklaag op sleutelstukken met
peerkraalprofiel, die een oudere, 35 cm lager op een versnijding rustende balklaag
vervangt.
+
In de wand van de tweede verdieping waren tijdens de restauratie de sporen
+
zichtbaar van afgehakte muraalbogen, rondbogig tegen de korte zijden en twee
Tweede balklaag
onregelmatig gevormde tegen de lange zijden. In de oostwand is een nis afgedekt
door een segmentboog waarover een platte laag loopt. In de nis een opening, die
gesloten kon worden door middel van een luik en een sluitboom, wellicht om een
vuurbaak buiten te hangen (vgl. toren Holwerd) voor hen die in de venen de weg
bijster geworden waren. In de noorden zuidwand staan twee rechthoekige spleten
midden onder de boogsporen; die aan de noordzijde hebben rechte dagkanten, die
aan de zuidzijde toelopende kanten en een profiel als die boven de begane grond.
Boven de bogen loopt ook hier een platte laag. De bogen zijn hersteld bij de
restauratie.
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Aan de noordzijde staat tussen de muraalsporen thans het rechthoekige natuurstenen
kozijn. In het bovenste gedeelte muurwerk vertonen zich rechthoekige uitsparingen
opgaande van een vloer waarvoor geen balkgaten gevonden zijn, dus die uit aarde
bestaan kan hebben boven de gewelven, waarvan de muralen te zien zijn. In de
uitsparingen zullen schietgaten gestaan hebben, waarvan er twee bij de restauratie
hersteld zijn. Volgens de opmeting van Ad. Mulder was er geen afsluitende lijst
boven langs het muurwerk.
+
De toren moet aanvankelijk op een kleine aarden heuvel gestaan hebben rustend
+
op grondbogen. Mogelijk was een tongewelf aangebracht boven de eerste serie
Bouwgeschiedenis
schietgaten, die van de vlakke heuveltop te bedienen waren. De toegang moet zich
aan de oostzijde bevonden hebben op de hoogte van die heuveltop. De verdieping
was van de heuvel af waarschijnlijk via een ladder bereikbaar door toegangen aan
de noord- en zuidzijde. Inwendig waren de wanden daar door nissen geleed; de ruimte
was vlak gedekt. Vervolgens is de toren verhoogd en daar ingewelfd, omdat de lage
schietgaten geen effect meer hadden. De heuvel is toen weggegraven en de bogen
zijn gedicht. De nieuwe begane grond werd ingewelfd, waartoe het inwendige van
deze ruimte bemetseld werd. Boven het tweede gewelf kwam waarschijnlijk een
aarden vloer om de schietgaten of spiegaten te bedienen die daar waren aangebracht.
Tussen de benedenruimte en de verdieping werd waarschijnlijk een trap gemetseld
in de zuidoosthoek.
Na de Hervorming of reeds in de 16e eeuw is de ruimte op de verdieping als
woonruimte ingericht door de nissen te verwijderen, een schouw aan te brengen en
vensters in de wanden te breken. De bovenste overwelving werd op den duur ook
verwijderd en de ruimte hogerop vlak gedekt, terwijl ook in deze verdieping vensters
kwamen en het gebouw van een nieuwe kap werd voorzien.
+
De aanbouwen bestaan thans uit een eenheid met verdieping en zadeldak tussen
+
topgevels en twee apart overdekte eenheden zonder verdieping. Deze indeling
Aanbouwen
dateert van 1962, evenals de toegangen aan de zuidzijde en de in de 18e eeuw
gebruikelijke roedeverdeling van de vensters. De tekening van Martin geeft geen
ingangen, zesruitsverdeling van de vensters en een dakkapel in het midden van de
lage vleugel. De plattegrond van voor de restauratie geeft geen bouwmuur tussen de
lage vleugel en de eenheid met verdieping; bovendien is tijdens de restauratie
waargenomen, dat het oostelijke gedeelte van de zuidervleugel een latere toevoeging
is geweest. De Voorloopige Lijst vermeldt dat men in een muurkast in het achterste
gebouw een voormalige buitenmuur zag van grote baksteen. Wij komen dan tot een
situatie die overeenkomst biedt met de tekening door Stellingwerf (afb. 296), te weten
een verdiepingloze aanbouw in west-oostrichting en een vrijstaand gebouw in
noord-zuidrichting. Om de verdieping van de stins van binnen uit toegankelijk te
maken, zal men de toegangstravee verhoogd hebben; de trap stond bij de aanvang
van de restauratie voor het westelijke venster en van het oostelijke was de ingang
gemaakt. Vervolgens zal men beide aanbouwen met elkaar verbonden hebben en het
nieuwe geheel door een schilddak gedekt hebben. Volgens de gegevens van de
bewoningsgeschiedenis moet dit eind 18e eeuw hebben plaatsgevonden onder het
echtpaar Manger-Gerdes. De achterbouw met trapgevel zal een latere antiquiserende
toevoeging zijn, mogelijk onder Thijs Feenstra. Ook de door Martin afgebeelde
vensters met halfronde bovenbeëindiging zijn 19e-eeuws en kunnen tussen 1814 en
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1833 zijn aangebracht. Ook de stins had tot 1906 vensters met zes ruiten, zonder de
afronding.
+
In de zuidelijke vleugel zijn woonvertrekken aangebracht, in de noordelijke een
+
zaal. In de zaal een schouwomtimmering in rococovormen, afkomstig van een
Inwendig
tijdens de restauratie afgebroken café te Paesens (Oostdongeradeel). Het schilderijtje
met Chinese voorstelling is van onbekende herkomst (afb. 301). De tegeltableaus
daarentegen zijn afkomstig van de boerderij Tjessensweg 3 te Waaxens
(Westdongeradeel).
+
De kaart van Schotanus van 1718 geeft twee omgrachte huizen weer en de
stinstoren, die van 1664 slechts een symbool voor de edele state. Naast de tekening +Overzicht aan de hand van
van de stinstoren met aanbouw en haaks daaropstaand gebouw door Stellingwerf, de afbeeldingen
geeft dezelfde tekenaar een tweede tekening met onderschrift ‘de oude Schierstins’,
waarop een gebouw te zien is dat geen verwantschap vertoont met het op de andere
tekening weergegevene (afb. 295). Het ziet er met zijn klimmende pinakels 16e-eeuws
uit en zou uit dezelfde periode kunnen stammen als de stenen kruiskozijnen van de
stinstoren, waarvan er in 1906 nog een over was. Dit zal het gebouw zijn, waarover
Bergsma in
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Afb. 280. Doorsneden van de Schierstins tijdens de restauratie, ten behoeve van de leesbaarheid minder
verkleind dan de overige tekeningen. Getekend 1962 naar opmetingen 1961. Schaal 1:150.
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Afb. 281. De plattegronden op de diverse hoogten weergegeven. Schaal als afb. 280. Getekend 1982
naar metingen 1976.
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1768 meldt dat het lang afgebroken was. Mogelijk heeft daar de keller van de
Schierstins gewoond en was dat vanouds met een stem berechtigd. Schotanus tekent
het stemhebbende gebouw dan ook noordoostelijk van de toren. De aanbouwen aan
de toren zullen in de 17e eeuw ontstaan zijn. De toegang was tot 1906 aan de
noordzijde van het terrein, dat volgens Stellingwerf en Martin omgracht was. Dit
was dus het ‘vierkant’ dat Aelcke Gerritsdr. in 1596 kocht. Waarschijnlijk heeft
Juckema in 1640 pas het stemdragende gedeelte gekocht, dat later door de Domansen
tot een geheel verenigd wordt. Hierna wordt het oude gebouw afgebroken, wat
Bergsma reden gaf het stemrecht aan te vechten. Eind 18e eeuw is het gebouw
opgeknapt en is ook de stins weer bewoonbaar gemaakt blijkens de grote ruiten in
de vensters (afb. 292).
+

Zie schoolgebouw, bij kerkelijke gebouwen.
+
In 1898 is op een ruim terrein en ver achter de rooilijn een grote villa gebouwd,
bijgenaamd het slot (afb. 303).

+

Hoofdstraat 4

+

Stinsweg 5

+

A. Timmermans en P. Karstkarel, Het Talmahuis te Veenwouden; Stichting Moderne
+
Architectuur Friesland, rapport nr. 9, Leeuwarden 1981.
Litteratuur
+

De Amsterdamse Doopsgezinde bankier P. de Clercq, die veel grond en boerderijen
+
in Friesland bezat, liet in 1898 als een der eerste ‘forensen’ in Veenwouden een
Geschiedenis
villa bouwen voor zich en zijn gezin. Architect was H.H. Kramer (1850-1934) te
Leeuwarden. De Clercq heeft zich naast zijn Amsterdamse functie in Friesland
intensief beziggehouden met de Friese taal en het gebruik daarvan. Zijn dochter werd
wijkverpleegster en stichtte in het huis later een kliniek. Na het vertrek van de
bouwheer naar Zeist is het huis in de jaren dertig in eigendom overgegaan aan de
Talmastichting voor bejaardenzorg. Ingevolge de modernere eisen werd in de jaren
zestig van deze eeuw een groot complex in staal en glasbouw op het terrein
opgetrokken, waardoor de oorspronkelijke villa vrijwel buiten gebruik raakte.
+
De villa staat met de smalle zijde naar de weg en had een drie vertrekken diepe
suite aan de westzijde met uitzicht op het gazon en de houtbegroeiing van de tuin; +Beschrijving
de ingang was aan de andere zijde, waar een lage aanbouw voor afwisseling van de
‘bouwmassa's’ zorgde. De details waren geheel in neo-Renaissance-stijl. Van de
inwendige detaillering is niets bekend.
+

Aan het oostelijke vervolg van de Hoofdstraat staat nog enige agrarische bebouwing,
onder meer een grote boerderij van het stelptype met inrit aan de voorgevel (afb. +Oosteinde 4
307). Deze voor dit gebied uitzonderlijke vorm is mogelijk ontstaan uit het reeds vrij
vroegtijdig, midden 19e eeuw, afbreken van het voorhuis. De kadasterminuut geeft
hier slechts boerderijen met voorhuis.
+

Aan de Veenwoudsterwal staat nog het enige keuterijtje in het dorp. Het rieten dak
+
grijpt aan beide zijgevels over een aanbouw heen. De voorgevel heeft
Veenwoudsterwal 75
zesruitsvensters en beitelingen langs de zijden van de top waarin zeer kleine
lichtopeningen staan (afb. 283 en 302).
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+

Een tekening in de collectie Openluchtmuseum Arnhem geeft een dergelijke woning
+
weer, die omstreeks 1940 aan de weg naar de Valom stond (afb. 282).
Voormalige woning aan de
weg naar de Valom
+

Villa Eldorado
+

Zuiderweg 2

+

P.J. Schelwald in Nieuwsblad van Noord-Oost-Friesland, 31 aug. en 7 sept. 1979.
+

Litteratuur

+

Nog voordat de spoorlijn Veenwouden met Leeuwarden en Groningen verbond,
+
was in 1874 aan de verbindingsweg van het dorp met Bergum de villa Eldorado
Geschiedenis
gebouwd voor M. Bokma de Boer en zijn jonge vrouw Gerardina Zaalberg uit
Noord-Holland. Na een studiereis naar Denemarken kocht Bokma de Boer in datzelfde
jaar nog grond achter zijn huis om een zuivelfabriek te bouwen, die echter pas in
1878 van de grond kwam. Over de fabriek zie hierna.
+
Het blokvormige huis, dat overigens weinig landelijk van architectuur is, staat
+
in een
Huis
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Afb. 282. Plattegrond, doorsneden en aanzicht van een ‘woudhuisje’ tussen Veenwouden en de Valom
gemeten en getekend in 1942 voor de Fryske Akademy; verz. S.H.B.O. Arnhem.

Afb. 283. Plattegrond, doorsnede en detail venster van een woudhuisje aan de Veenwoudsterwal 75.
Getekend 1982 naar opmeting 1972.
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ruime tuin, die thans fraai met hoog hout begroeid is en met de aangrenzende tuin
van de Doopsgezinde pastorie de omgeving beheerst.
+
In de hoek van de Zuiderweg en de Veenwoudsterwal staat een boerderij van het
+
kop-romp-type met een gaaf voorhuis (afb. 306). Er is alleen een voortopgevel,
Zuiderweg West 45
die in een forse schoorsteen eindigt en langs de kanten een rollaag heeft; midden
XIX.
Omgaande bakgoot en kleine vensters in de topgevel. De kelder en bedstedewand
bevindt zich blijkens de plaatsing van de vensters tegen de achterwand van het
voorhuis.

Industriegebouwen
+

Aan de spoorlijn van Groningen naar Leeuwarden staat ten noorden van
Veenwoud-sterwal de voormalige zuivelfabriek Freia (afb. 304).

+

Zuivelfabriek

+

G. de Vries en W. Hoekstra, ‘Eerste Friese boter- en kaasfabriek’, in: Groniek,
1979, 4, 27.

+

Litteratuur

+

In 1879, het jaar waarin de eerste zuivelfabriek in Nederland in Leiden werd
+
geopend, werd ook te Veenwouden een boter- en kaasfabriek gesticht door M.
Geschiedenis
Bokma de Boer. Hooggestemd modern werd de fabriek genoemd naar de Oudnoorse
vruchtbaarheidsgodin Freia (Freya). De eigendom verwisselde enige malen voor
1906, toen de fabriek in handen van de familie Annema kwam, die in 1918 door
architect H.H. Kramer een nieuw complex in beton liet bouwen met een hoge
schoorsteen. Na de tweede wereldoorlog werd de fabriek overvleugeld door de
coöperatieve instellingen voor zuivelbereiding en moest in 1969 sluiten. De apparatuur
uit 1918 bleef nog grotendeels behouden.
+

Hoewel de windmolen te Veenwouden in 1638 voldoende belasting had opgebracht,
+
werd hij toch op de lijst van niet rendabele molens geplaatst, die door de Staten
Industriemolen aan de
werd opgemaakt (Van der Molen, Gemaal). Doordat de molen wel voorkomt op Molenweg
de kaarten van Schotanus van 1664 en 1718 moeten we aannemen, dat ook hier dit
besluit niet is uitgevoerd. Volgens Bunskoeke zou dit wel tussen 1739 en 1751 het
geval geweest zijn. In 1830 moet er volgens deze zegsman aan de Zwette een
windmolen gebouwd zijn, die echter in 1847 reeds weer verdwenen zal zijn, daar
noch de kaart van Eekhoff, noch de topografische kaart van omstreeks 1850 deze
weergeeft. In 1854 werd toestemming verleend een molen te bouwen en in 1858
opnieuw, ditmaal aan Sije Douwes Zijlstra (meded. Van der Molen en D.M.
Bunskoeke). Deze molen werd in 1883 door een sneeuwstorm verwoest en in 1885
herbouwd, waarbij de eerste steen gelegd werd door Sietse Burema. Het was een
achtkante molen met stelling op een gemetselde taps toelopende voet; tot 1946 behield
hij zijn zelfzwichtende roeden (afb. 305). Nadien werd ook het achtkant gesloopt,
behoudens de voet, die thans nog aanwezig is ten zuiden van het station aan de
Molenweg.
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Moderne tjasker opgesteld in het natuurgebied ten noorden van Veenwouden. Opname 1984.
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Afb. 284. De kerk getekend door J. Stellingwerf in 1722.

Afb. 285. Kerk en toren uit 1648 gezien van het noordwesten. Opname 1975.

Afb. 286. Stichtingssteen in het voormalige schoolgebouw, thans Hoofdstraat 4. Opname 1975.

Afb. 287. De grotendeels 17e-eeuwse preekstoelkuip. Opname 1976.
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Afb. 288. Het schoolgebouw in 1776 aan de rand van het kerkterrein gebouwd, thans Hoofdstraat 4.
Opname 1976.
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Afb. 289. Gietijzeren kolom en koperen collectebus, de laatste mogelijk 18e-eeuws, van de
Doopsgezinde kerk. Opname 1983.

Afb. 290. De Doopsgezinde kerk en pastorie in 1865 gebouwd aan de weg naar Bergum, niet ver van
de Veenwoudsterwal, waar de schuilkerk stond. Opname 1983.

Afb. 291. De Schierstins met aanbouwen na de restauratie. Opname 1965.
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Afb. 292. De Schierstins, repro naar opname uit 1906, toen de buitenste laag van de westmuur bij
verwijdering van de klimop ingestort was.

Afb. 293. De Schierstins voor de restauratie van 1962. Opname 1960.

Afb. 294. De Schierstins van het noordwesten gezien met de 19e-eeuwse trapgevel van de achterste
aanbouw. Opname 1941.

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

219

Afb. 295. ‘De oude Schierstins’ door J. Stellingwerf in 1723 getekend.

Afb. 296. ‘De Schierstins van Lt. Kolonel Mellema’ getekend door J. Stellingwerf in 1724.

Afb. 297. De Schierstins met aanbouwen in de 19e eeuw, getekend door A. Martin.
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Afb. 298. Gedichte spleet in nis in de oostmuur van de stins op de verdieping. Opname 1962.

Afb. 299. De zuidwand op de verdieping met sporen van een schouw vóór een voormalige ingang
aangebracht. Opname 1962.

Afb. 300. De beganegrond van de toren, ontstaan door uitgraven van de grond van de heuvel, waar
de toren aanvankelijk met spaarbogen in gebouwd was en van welks toplaag de schietgaten bediend
konden worden. De overwelving ontstond in een latere periode na verwijdering van de grond. Opname
1962.
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Afb. 301. De van elders afkomstige 18e-eeuwse schouw en schildering, die bij de restauratie in de
noordelijke aanbouw zijn aangebracht. Opname 1983.
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Afb. 302. Woudhuisje aan de Veenwoudsterwal 75. Opname 1978.

Afb. 303. De villa van de familie De Clercq uit 1898, later eigendom van de Talmastichting. Opname
1983.

Afb. 304. De melkfabriek Freia, gesticht in 1879 en in 1918 in beton herbouwd. Opname 1983.
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Afb. 305. De korenmolen aan de Molenweg, gebouwd in 1885 en tot 1946 nog aanwezig. Naar
prentbriefkaart in de collectie Oudheidkamer Dantumadeel.

Afb. 306. Het vooreind van de boerderij aan de Veenwoudsterwal bij de Zuiderweg. Opname 1983.

Afb. 307. De thans stelpvormige boerderij Oosteinde 4, ontstaan uit een boerderij van het kop-romptype.
Opname 1983.
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Wouterswoude
De vermelding van de naam Waltheim in de oudste goederenlijst van het klooster
Fulda wordt een enkele maal in verband gebracht met Wouterswoude (Halbertsma,
Terpen, 117). Andere opvattingen houden Waltheim voor een niet nader te bepalen
gebied in de omgeving van Dokkum (N.G.N., IV, 94; Gijsseling, 1041).
Het in noord-zuid-richting gelegen langgerekte dorpsgebied wordt door twee
oost-west lopende wegen doorsneden. De Voorweg in het zuidelijke deel van het
dorpsgebied vormt het verlengde van de hoofdweg door de dorpen Akkerwoude,
Murmerwoude en Dantumawoude. In Wouterswoude was deze weg blijkens het
historische kaartmateriaal van secundaire betekenis. De kerk en het merendeel van
de dorpsbebouwing waren aan de noordelijker Achterweg gelegen. De afwijkende
ligging van de kerk aan de Achterweg in plaats van aan de Voorweg, zoals bij de
hiervoor genoemde dorpen, geeft aan dat de fase van verschuiving van de bewoning
in zuidelijke richting hier niet heeft plaatsgevonden. Deze verplaatsing is achterwege
gebleven omdat de voor de landbouw bruikbare gronden zich in dit dorp minder ver
in zuidelijke richting uitstrekten dan in de hiervoor genoemde dorpsgebieden. Het
zuidelijk deel van het grondgebied in Wouterswoude bestond tot in het begin van
deze eeuw uit laaggelegen, waterrijke terreinen. Tot en met het midden van de vorige
eeuw was er sprake van een zeer geringe bebouwingsdichtheid aan de Vooren
Achterweg. Voorts stonden er enkele huizen en boerderijen aan de noord-zuid lopende
Dokkumerlaan, een verbinding tussen De Wouden en Dokkum en aan de Kerklaan,
de verbinding tussen de Voor- en Achterweg. Na 1850 nam de dichtheid van de
bebouwing iets toe, maar het dorp heeft vergeleken met de overige Wouddorpen het
agrarisch karakter nog het sterkst behouden.
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Afb. 308. Kopie van het kadastrale minuutplan omstreeks 1820.
Schaal 1:7500.
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Afb. 309a. Luchtfoto's van de Achterweg (a) en de Voorweg (b) onder Wouterswoude. Schaal 1:6250.
Opname 1977.

Afb. 309b. Luchtfoto's van de Achterweg (a) en de Voorweg (b) onder Wouterswoude. Schaal 1:6250.
Opname 1977.
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Kerkgebouw
+

De Hervormde kerk staat op een ruim rechthoekig kerkhof ten zuiden van de
Achterweg. Het gebouw is eigendom van de Hervormde gemeente (afb. 310,
312-317).
+

+

Hervormde kerk

R.V.A.

1, 183; Benef. 188; R.V.G.O. 166; P. van den Heuvel, Driesum, een kerk in
+
de Dokkumerwouden, Driesum 1975, 22.
Litteratuur
+
Tekening door J. Stellingwerf in coll. Fries Museum in Leeuwarden (afb. 312).
+
+
Afbeelding
Kerkvoogdijrekeningen in kerkvoogdij-archief, ter plaatse.
+

Bronnen

+

Uit de kerkvoogdijrekeningen valt te lezen, dat in 1805 aan de kerk van
+
Wouterswoude een lening werd gegeven van f 1500, - ‘tot opbouwinge van de
Geschiedenis
kerk’. Bestek en tekeningen werden gemaakt door Pytter Aands. Bolstenen en kiezel
van de oude kerk werden vervoerd naar het tolhuis. De toren is in 1969-70
gerestaureerd onder leiding van architect A. Baart jr. te Leeuwarden.
+
Het eenvoudig ondiep driezijdig gesloten schip sluit aan tegen de oostmuur van
de toren, die uit herbruikte mopsteen is opgetrokken. Alleen aan de hoeken vindt +Beschrijving
men hele stenen, zodat men kan aannemen dat de steen herhaaldelijk herbruikt is.
De baksteen van het kerkje meet 20,5-21,5 × 4,3 cm, 10 lagen 53 cm.
+
De toren gaat onversneden op, inwendig zowel als uitwendig, en heeft een
rechthoekige grondslag, zoals zadeldaktorens gewoonlijk hebben. Aan de westzijde +Toren
is een met kleine rode steen omlijste ingang. De segmentbogig gesloten galmgaten
hebben een kopse sprong als omlijsting. Het schip heeft rondbogige vensters waarin
houten kozijnen staan met roedeverdeling in zes ruiten en een vork in het bovenlicht.
In twee sluitingszijden staan ronde vensters.
+
Het schip wordt gedekt door een laag houten gewelf dat op een verbrede voorlijst
+
op de trekbalken rust. Tussen de trekbalken telkens twee consoles.
Inwendig
+
De tekening van Stellingwerf geeft duidelijk dezelfde galmgaten weer als de
+
tegenwoordige toren bezit. De topgevels en het zadeldak zijn mogelijk in 1805
Bouwgeschiedenis
bij herbouw van het schip vervangen door de tegenwoordige korte spits. De toren
zal in de 17e eeuw herbouwd zijn bij een bakstenen kerk die op keien (balstenen)
gefundeerd was. Van verkochte tufsteen is geen vermelding gevonden.
+
Tegen de oostelijke sluitingsmuur staat de eiken preekstoel met achterschot,
+
klankbord en trapje opgesteld (afb. 314). De hoge slanke kuip heeft snijwerk op
Inventaris Preekstoel
de hoeken en aan de voet. Hoewel de motieven van het snijwerk niet modern zijn
voor die tijd, menen wij toch op grond van details dat de preekstoel gelijk met de
nieuwe kerk gemaakt is.
+
Op de preekstoel een koperen lezenaar uit de bouwtijd (afb. 316) en Bijbel (uit
+
1864) met zilveren sloten uit 1841.
Lezenaar
+
Eenvoudig doophek. Van de in de voorlopige lijst genoemde herenbank is slechts
een opzetstuk behouden (afb. 317), waarin alliantiewapens Sytzama-Clant, XVIIIb +Doophek
(vergelijk bank in kerk van Driesum).
+
Het orgel dateert van 1894.
+
+
Orgel
In de toren hangt een klok, diam. 78 cm. Opschrift: ‘Me fecit Pieter Seest
+
Amstelodami anno 1780’.
Klok

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

+

Tijdens werkzaamheden aan de vloer is in 1983 in het koor voor de preekstoel
een grafzerk ontdekt. Het is ons niet gelukt de gegevens te achterhalen. Indien de +Zerk
zerk van voor 1805 dateert, zou dit erop kunnen wijzen dat de kerk in 1805 op de
oude grondslag is herbouwd.

Boerderijen en woningen
+

Keuterijtje onder doorgaand rietgedekt dak (afb. 318). Achter het voorhuis, dat drie
zesruitsvensters heeft, springt het schuurgedeelte aan de ene zijde iets uit. Aan de +Achterweg 10
andere zijde loopt het dakschild door tot aan de voorgevel, over de aankapping boven
de bedsteden, waaronder een keldertje met een venster in de voorgevel. Langs de
zijde van de voorgevel zijn beitelingen. Het op de kadastrale kaart getekende
gebouwtje lijkt een andere indeling te hebben; dan is de bouwdatum dus na 1820.
+
Woning onder zadeldak tussen twee topgevels, waarvan de westelijke in een
+
nokanker gedateerd is 1819 (afb. 319). In die geveltop staan twee smalle
Achterweg 12
tweelichtskozijnen, beneden door een luik gesloten. In de voorgevel drie vensters
met zesruiten, waarvan
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Afb. 310. Hervormde kerk. Plattegrond getekend 1983 naar opmeting 1944.

slechts de twee links van de ingang oorspronkelijk zijn en licht geven in de
woonkamer. Tussen de ingang en het eerste venster zijn de bedsteden. Rechts van
de ingang zou aanvankelijk een stalgedeelte geweest zijn; de vensters daar zijn er
later in aangebracht. Achter de woning heeft een cichorei-eest gestaan.
+
Keuterijtje onder geheel riet gedekt zadeldak (afb. 320). De topgevel heeft
+
beitelingen langs de zijden; de lichtopeningen daar zijn later vergroot ten koste
Kooilaan 3
van een van de beitelingen. Daar het pandje niet op de kadastrale minuut voorkomt,
moet ook dit eerst na 1820 ontstaan zijn.
+
Forse boerderij van het kop-hals-romptype met lang halsgedeelte (afb. 321, 323).
Kop en halsgedeelte en de vrijstaande vuurhut zijn met pannen gedekt, de schuur +Kooilaan 12
met riet. In de voortopgevel hoge smalle zeslichtskozijnen en beitelingen langs de
top; beneden is het kozijn door een kalf verdeeld in zes en negen ruiten; omgaande
bakgoot. Inwendig bedstedenkastenwand waarvan de volledige deuren panelen met
inspringende hoeken hebben en een met tegels bekleed vertrek; alles XVIIId.
+
Boerderij met dwars gebouwd voorhuis onder laag hellend schilddak met twee
hoekschoorstenen met borden (afb. 325). Ingang in het midden, waarboven stenen +Voorweg 6
dakkapel met snijwerk aan het boeibord, XIXb-c. Bijpassende vuurhut. De keuken is
in het voorste gedeelte van de schuur ondergebracht, welk gedeelte met pannen
gedekt is; overig schuurgedeelte is riet gedekt.
+
Kleine boerderij van het kop-hals-romptype, met dien verstande dat het
halsgedeelte uitwendig zeer kort is en slechts de ingang bevat (afb. 327). Vooreind +Voorweg 8
onder zadeldak tussen topgevels, die beide door een schoorsteen beëindigd zijn. Op
de kanten der gevels houten deklijsten, langs de zijden beitelingen. De
bedstedenkastenwand is blijkens het keldervenstertje tegen de achtergevel van het
vooreind gesitueerd. Omgaande bakgoot. Het korte schuurgedeelte heeft nog twee
kleine oorspronkelijke vensters in de zijmuren. Daar het pand niet op de kadastrale
minuutkaart voorkomt moet het na ongeveer 1820 ontstaan zijn naar het reeds in de
18e eeuw gangbare type.
+
Boerderij van het kop-hals-romptype, van na 1820 blijkens het ontbreken van
dit pand op de kadastrale minuutkaart (afb. 328). Vergeleken met het gedateerde +Voorweg 14
nr. 16 valt op te merken dat de verdiepingshoogte hoger is en de dakhelling flauwer.
Boven de vensters staan dan ook hanekamstrekken. Door begroeiing is de voorgevel
niet te determineren.
+
Boerderij van het kop-hals-romptype, met dien verstande dat het halsgedeelte
zeer kort is en slechts de ingang bevat (afb. 329). Evenals bij nr. 8 is ook hier de +Voorweg 16
bedstedenkastenwand tegen de achtergevel van het vooreind gesitueerd. In de
voorgevel ook hier smalle hoge vensters, die hier de zesruitsindeling behouden
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hebben. Het nokanker geeft het bouwjaar 1779 aan. Ter zijde van het vooreind de
vuurhut. Schuur en bijschuur zijn beide met riet gedekt en nog gaaf wat indeling der
gevels betreft. Langs de erfscheiding met de weg staan leilinden.
+
Keuterijtje onder doorgaande riet gedekte kap. Het vooreind is van een nieuwe
+
gevel voorzien. De bedstedenkastenwand heeft oorspronkelijk tegen de zijgevel
Voorweg 36
gestaan, zoals uit de plaats van het keldervenster blijkt. De kadastrale minuutkaart
geeft reeds een dergelijke plattegrond aan, zodat het pand van voor 1820 kan dateren
(afb. 324).
+
Kleine boerderij van het kop-romptype, in woonboerderij gewijzigd (afb. 331).
+
Voortopgevel
Voorweg 64
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Afb. 311. Tjasker uit Wouterswoude, thans in het Openluchtmuseum te Arnhem. Voor- en
bovenaanzicht en linker-zijaanzicht. Tekening Ned. Openluchtmuseum Arnhem.
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gedekt door houten lijst, omgaande bakgoot, vernieuwde zesruits vensters; XIXb-c.
+
Tot woonboerderij verbouwde keuterij onder doorgaande met riet gedekte kap.
+
In deze vorm van na 1820 daterend.
Voorweg 68
+
Forse boerderij van het kop-romptype, waarvan slechts het vooreind nog gaaf is
+
(afb. 330). De schuur is als verkoopruimte van grote lichtkozijnen voorzien en
Voorweg 17
met pannen gedekt. Vooreind blijkens jaartal en initiaalankers in 1777 gebouwd door
‘HH’ en ‘GW’. Grote schoorstenen met borden boven beide topgevels, zesruitsvensters,
in de voorgevel nog met blinden.
+
Tot woning verbouwd en gewijzigd keuterijtje onder doorgaande rieten kap, voor
1830 ontstaan (afb. 322). De bedstedenkastenwand was blijkens het keldervenster +Voorweg 89
en de asymmetrische plaatsing van de vensters in de voorgevel tegen de oostergevel
gesitueerd.
+
Dubbele kleine woning, waarvan de westelijke langs de topgevel beitelingen
+
heeft en kleine lichtopeningen. De oostelijke heeft slechts halfsteensmuren. De
Voorweg 91
bebouwing komt reeds voor op de kadasterminuut.

Voormalige poldermolen
Tot 1927 hield een boktjasker met een vlucht van 6,70 meter in de zomermaanden
ongeveer 10 hectare ontgonnen rietland nabij het dorp droog (afb. 311, 332). Het
molentje moet omstreeks 1875 gebouwd zijn en is in 1927 ter beschikking gesteld
van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem en daar in 1929 herbouwd. In
1950-51 en 1953 vonden dusdanig ingrijpende herstellingen plaats, dat van
vernieuwing sprake is (J.M. Stikvoort, Dijkema's laatste tjasker?, in: Bijdragen en
mededelingen van het Rijksmuseum voor Volkskunde ‘Het Nederlands
Openluchtmuseum’, XXVIII, 1965, nr. 2, 25-32; ook Gelders Molenboek, Zutfen
1968, 288-289).
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Afb. 312. De kerk getekend door J. Stellingwerf in 1722.

Afb. 313. De kerk uit 1805 bij de toren, die in de 17e eeuw herbouwd zal zijn. Opname 1974.

Afb. 314. De preekstoel uit de bouwtijd van de kerk. Opname 1974.

Afb. 315. Het inwendige van de kerk naar het oosten. Opname 1974.
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Afb. 316. De koperen lezenaar uit de bouwtijd van de kerk. Opname 1974.

Afb. 317. Het opzetstuk van een verdwenen bank met de wapens Sytzama-Clant, omstreeks 1745.
Opname 1893.

Afb. 318. Keuterijtje aan de Achterweg 10. Opname 1983.

Afb. 319. Thans vrijstaande woning onder zadeldak tussen topgevels, waarvan de westelijke 1819 is
gedateerd. Achterweg 12. Opname 1967.
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Afb. 320. Woning, oorspronkelijk keuterijtje aan de Kooilaan 3. In de voorgevel beitelingen, na 1820
ontstaan. Opname 1983.

Afb. 321. Ruime boerderij van het kop-hals-romptype ten noorden van de Kooilaan. Terzijde vuurhut.
Opname 1983.

Afb. 322. Woning, oorspronkelijk keuterijtje, aan de Voorweg 89. Opname 1983.

Afb. 323. Laat 18-eeuwse kast bedstedenwand in Kooilaan 12. Opname 1983.

Afb. 324. Keuterijtje aan de Voorweg 36. Opname 1983.
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Afb. 325. Boerderij met ruim dwars gebouwd voorhuis aan de Voorweg 6, midden 19e eeuw. Opname
1983.
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Afb. 326. Als keuterij na 1820 gebouwde woning aan de Voorweg 68. Opname 1983.

Afb. 327. Boerderij van het kop-hals-romptype met zeer korte hals aan de Voorweg 8, na 1820 ontstaan.
Opname 1983.

Afb. 328. Boerderij van het kop-hals-romptype aan de Voorweg 14, na 1820 ontstaan. Opname 1983.

Afb. 329. Gaaf bewaarde boerderij van het kop-hals-romptype met zeer korte hals, in 1779 aan de
Voorweg gebouwd. Achter op het erf de vuurhut. Langs de weg leilinden. Opname 1983.
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Afb. 330. Forse boerderij van het kop-romptype, blijkens nokanker gebouwd in 1777. Opname 1983.

Afb. 331. Boerderij van het kop-romptype, midden 19e eeuw aan de Voorweg 64 gebouwd. Opname
1983.

Afb. 332. De boktjasker uit Wouterswoude, thans in het Openluchtmuseum te Arnhem.
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Zwaagwesteinde
Het dorp ligt in het zuidoostelijk deel van de gemeente aan de rand van hoger gelegen
gronden die zich in oostelijke en zuidelijke richting, respectievelijk in Kollumerland
en Achtkarspelen voortzetten. Het dorpsgebied wordt aan de noorden westzijde door
natuurlijke laagtes van de Dokkumer Wouden en de hogere gronden van Veenwouden
gescheiden. Oorspronkelijk strekte Dantumadeel zich verder in oostelijke richting
uit. Met de vorming van Kollumerland aan het einde van de 14e eeuw werd de grens
ten oosten van Zwaagwesteinde gelegd (Faber/ Obreen, 11, 12).
Het hoofdelement uit de ruimtelijke structuur wordt gevormd door de oost-west
lopende ontginningsbasis van de hier oorspronkelijk gelegen veengrond, die ongeveer
haaks staat op de strokenverkaveling. Dit patroon zet zich in oostelijke richting in
Kollumerland voort en komt in opzet overeen met de andere wouddorpen in de
gemeente.
De naam van het dorp duidt op het westelijk einde van de (Kollumer)zwaag, een
aanduiding voor weiland (Moerman, 225). In 1564 werd de weg van laatstgenoemd
dorp in westelijke richting naar Veenwouden doorgetrokken (Sikkema, 20). Op de
kaart van Schotanus is de schaarse bebouwing voornamelijk aan weerszijden van
deze weg gelegen. Ten noorden van de weg bevonden zich de wei- en hooilanden,
zuidelijk langs de weg lag een strook ontgonnen veengrond die als akkerland in
gebruik was.
Voor het overige bestond het zuidelijk deel van het dorpsgebied uit schrale
heidegrond, waar het veen ten behoeve van turfwinning was afgegraven. Blijkens
de Schotanuskaart lag in het begin van de 18e eeuw nog een restant onvergraven
hoogveen tegen de grens met Achtkarspelen. De kaart geeft hier enkele wijken aan,
zijsloten van de grensvaart, via welke de turf werd afgevoerd. Van dit wijkenstelsel,
dat zuidelijker in de Wouden veel algemener bij de vervening werd toegepast, is op
later kaartmateriaal en in de huidige landschappelijke situatie geen spoor meer terug
te vinden. In het deel van het dorpsgebied dat na de vervening als heide bleef bestaan,
vestigde zich in de 18e eeuw een verarmde bevolkingsgroep, bestaande uit dagloners,
veenarbeiders en venters (Sikkema, 38). Tot in deze eeuw stond Zwaagwesteinde
ongunstig bekend omdat deze heidebewoners een laag zedelijk peil zouden hebben.
Een dergelijke nederzetting, gevormd op de minst aantrekkelijke gronden van een
bestaand dorp is het voorbeeld van een heidedorp, waarvan er in de Friese Wouden
nog een aantal voorkwamen (Spahr van der Hoek, Samenleven, 143-145). De
woningen lagen verspreid over de heide, soms aan een naar de Voorstraat leidend
pad, maar vaak ook midden in het veld. De woningen bestonden merendeels uit
schamele, kleine hutten, die met behulp van heideplaggen waren opgebouwd en
onder de naam spitketen bekend stonden. Het aantal van deze bouwsels heeft de
langs de Voorweg bestaande bebouwing snel in aantal overtroffen, zoals op het
kadastrale minuutplan van circa 1830 te zien is.
Deze kaart laat verder zien dat de op de heide gelegen hutten aanmerkelijk kleiner
waren dan de huizen en boerderijen aan de Voorweg.
In 1866 werd over de heide de spoorweg tussen Leeuwarden en Groningen
aangelegd. In 1902 kreeg het dorp een halteplaats aan deze lijn (Sikkema, 59). Na
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Afb. 333. Kopie van het kadastrale minuutplan omstreeks 1820.
Schaal 1:7500.
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Afb. 334a. Luchtfoto's. Schaal 1:6250. Opname 1977. a. De Voorstraat en bebouwing ten zuiden
daarvan.
b. Aansluitend gedeelte ten zuiden van a, met Koopmanslaan en vervolg van de Nieuwe Vaart.

Afb. 334b. Luchtfoto's. Schaal 1:6250. Opname 1977. a. De Voorstraat en bebouwing ten zuiden
daarvan.
b. Aansluitend gedeelte ten zuiden van a, met Koopmanslaan en vervolg van de Nieuwe Vaart.
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1900 kwam in de huisvestingssituatie op de heide langzaam verbetering, mede door
toedoen van de woningbouwvereniging ‘Dantumadeel’. Het aantal plaggenhutten
verminderde ten gunste van uit steen opgetrokken woningen, die overigens dikwijls
nog van geringe omvang waren (afb. 335, 336). De laatste heidehutten werden in
1939 opgeruimd (Sikkema, 50). De hierboven genoemde handelsactiviteiten van de
inwoners hebben gaandeweg een degelijker en bredere basis gekregen, waaruit in
de 20e eeuw verscheidene handels- en transportondernemingen zijn voortgekomen.
De Koopmanslaan is in dat verband als straatnaam illustratief.
Door de voortdurende groei is na de Tweede Wereldoorlog een dorpskom ten
zuiden van de Voorstraat ontstaan. Buiten deze kom is het vroegere karakter van
onregelmatig verspreide bewoning hier en daar nog aanwezig.
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Kerkelijke gebouwen
+

In 1838 is een eerste Hervormde kerk gebouwd, die tot 1972 bestaan heeft, toen
het gebouw vervangen werd (afb. 337-339).

+

Voormalige Hervormde
kerk

+

Sikkema 216 e.v.
+
Faber en Obreen nr. 780; Archief Waterstaat, R.A. Leeuwarden,
ontwerptekeningen 1836.

+

Litteratuur

+

Bronnen

+

In de 16e-eeuwse bronnen komt Zwaagwesteinde slechts voor in 1511; ook daar
worden echter geen eigendommen van een pastoor genoemd. Voor 1838 behoorden +Geschiedenis
de Hervormden onder Dantumawoude Driesum-Wouterswoude (Sikkema 216 e.v.).
Een tekening van J. Stellingwerf met onderschrift ‘de kerk van Swaagwesteinde’ zal
dus niet de kerk in die plaats voorstellen, doch die van Kollumerzwaag. Nadat in
1835 een predikantsplaats was gesticht te Zwaagwesteinde, werden er plannen
gemaakt een kerk te bouwen. In het gemeentearchief bevindt zich een rekening door
P.C. Oberman te Janum ‘ten laste van Swaagwesteinde op last van den Grietman
van Dantumadeel’ over 1835, betaald 30 december 1838. Oberman declareert daarin
onder meer: ‘na Swaagwesteinde geweest volgens order om op te nemen tot het
bouwen eener Nieuwe Kerk; een tekening gemaakt van een Nieuwe Kerk (f 4.00);
bij het bestuur ontboden voor het maken van nog grooter kerk; weer een tekening
gemaakt van een nieuwe kerk met koepel daar op (f 4.00); na Swaagwesteinde geweest
(f 2.00); weer ontboden om ook een pastorie te maken en te beoordelen’. In het
archief van de Waterstaat, welke instantie destijds toezicht moest houden op
kerkbouw, bevinden zich tekeningen; ‘ontwerptekening voor een nieuwe kerk voor
de Hervormde gemeente van Zwaagwesteinde geschikt voor 450 zitplaatsen,
ingezonden bij missive van den 29 februari 1836, nr. 165-166, door den
ondergeteekende Hoofd-ingenieur van den Waterstaat in Friesland G. Wellenbergh’
en ‘Ontwerp-tekening van eene Nieuwe Pastorij te Zwaagwesteinde’ met hetzelfde
bijschrift omtrent inzending. Voorts een tekening van de kap van de kerk en van die
van de pastorie benevens een tekening voor de preekstoel met achterschot en
klankbord (afb. 338-341). Volgens het bestek, dat in het gemeentearchief Dantumadeel
wordt bewaard heeft de kerkvoogdij in 1837 bij monde van J.J. Bergsma een
‘arbeidershuizinge’ gekocht (C 238a). Ook daar wordt Pieter Carels Oberman te
Janum genoemd voor tekeningen der kerk en pastorie, evenals Diede Geerts van der
Schaaf. J. Goitsens Hollema was aannemer en J. Meinderts de Rie, opzichter van
publieke werken te Sint Nicolaasga, de opzichter.
+

Aan de Voorstraat op de hoek met de Sikke Boukesstraat staat een sobere zaalkerk
+
uit 1904 voor de Doopsgezinde gemeente (afb. 340).
Doopsgezinde kerk
+
In de Doopsgezinde Bijdragen van 1903 (blz. 164) schrijft ds. G. Heeringa een
artikel over de geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente te Zwaagwesteinde: +Litteratuur en geschiedenis
‘Midden in het dorp, daar waar de weg naar de spoorweghalte en verder naar Twijzel
op den hoofdweg uitkomt, wijst men den belangstellende nog de Menniste Vermaning.
De vroegere boogramen zijn nog gemakkelijk te herkennen. Thans huisvest zij twee
arbeidersgezinnen’. Op deze hoek van de tegenwoordige Voorstraat en de Verlengde
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Stationsstraat stond volgens deze auteur van 1816 tot 1840 een Vermaning. Vóór
1816 moesten de Doopsgezinden uit Zwaagwesteinde ter kerke in Kollumerzwaag.
Volgens Blaupot ten Cate was de gemeente voor of omstreeks 1620 gesticht en had
in 1695 veertig niet gealimenteerde leden. Aannemende dat er veel gealimenteerden
geweest moeten zijn, blijkt, dat omstreeks 1700 een ‘aanmerkelijk deel der bevolking
van de beide kleine dorpen tot haar behoord hebben’. Daar er geen andere kerk te
Zwaagwesteinde bestond, besloot men na de godsdienstvrijheid, die het Franse
bewind had meegebracht, een eigen kerkgebouw te stichten. Volgens Sikkema kocht
men in 1795 reeds een pand, doch de eerste Vermaning werd in 1816 in gebruik
genomen door de eerste eigen predikant van de gemeente. Hij woonde aanvankelijk
op de eendenkooi te Giekerk, maar kwam in 1823 in Zwaagwesteinde wonen. Nadat
in 1834 ook de Hervormden een eigen kerkgebouw hadden gekregen en de
Doopsgezinde predikant in 1838 overleed, ging het bergafwaarts met het kerkelijk
leven van de Doopsgezinden. Het kerkgebouw werd in 1842 ontruimd en tot smederij
ingericht. Ter kerke moest men nu in Dantumawoude of in Veenwouden. Pas in 1897
werd er wederom te Zwaagwesteinde
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Afb. 335. Opmetingstekening van een houten keuterijtje op de heide, later 't Skier geheten.
Tekening H. Eldering plm. 1940.
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Afb. 336. Opmetingstekening van een keuterijtje met stenen voorgevel in dezelfde buurt.
Tekening H. Eldering, plm. 1940.
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gecatechiseerd en na enige jaren wisten de predikanten van eerstgenoemde plaatsen
met medewerking van Vrijzinnigen uit de Hervormde kerk een nieuw gebouw tot
stand te brengen, dat in 1904 kon worden ingewijd.

Woningen
Van de in de inleiding tot Zwaagwesteinde genoemde hutten en minimale huisjes
zijn slechts aan de Koopmanslaan nog enige exemplaren over. Het verbeteren van
de slechte leefomstandigheden heeft hier alles wat daaraan herinnert radicaal doen
verdwijnen (afb. 344-346). Zelfs de Hervormde kerk uit 1838 verdween in de jaren
zeventig.

Voormalige korenmolen
+

In 1839 werd bij K.B. goedkeuring verleend tot het bouwen van een windmolen te
Zwaagwesteinde, die ingericht zou worden als koren- en pelmolen (Verslag Ged. +Korenmolen
Staten 1839, 7 juni 1840). Dit verzoek moet weer zijn ingetrokken daar in 1840,
thans door Oege Paulus van der Meulen, een zelfde verzoek werd ingediend (ib.
1840, 6 juli 1841). De molen werd in de winter van 1840-41 gebouwd door de uit
Niezijl afkomstige molenbouwer Aldert Noordewier en kwam op de hoek van de
Voorweg en de Korte Laan te staan (Molens in Friesland in oude ansichten, deel I,
76 en deel II, aanvullingen en verbeteringen). In 1855 verzocht Van der Meulen zijn
molen te mogen overplaatsen naar Leeuwarden (Verslag Ged. Staten over 1855) en
in 1859 werd een nieuwe vergunning verleend aan R.L. Westra om te Zwaagwesteinde
een molen te bouwen (Verslag Ged. Staten 1859). Deze molen kwam ongeveer 250
meter meer oostelijk te staan, doch brandde nog geen jaar later door blikseminslag
af. Kort erna werd er opnieuw een windmolen gebouwd, nu aan de nog oostelijker
gelegen ‘Hoge Zes’. In 1875 kreeg Jac. Roemers, die reeds sinds circa 1860 molenaar
was te Zwaagwesteinde, vergunning om een rog-pelmolen te bouwen. Waarschijnlijk
betrof dit een vergunning om zijn bestaande korenmolen ook als rog- en pelmolen
te mogen inrichten (Verslag Ged. Staten 1875). Door het heetlopen van de bovenas
brandde ook deze molen reeds in 1876 weer af. Opnieuw liet Roemers een windmolen
bouwen, nu dichter aan de Voorweg en met gebruikmaking van onderdelen van een
elders afgebroken molen, waarschijnlijk inclusief het achtkant (meded. D.M.
Bunskoeke). Het werd een achtkante molen met stelling met een taps toelopende
gemetselde voet, waartegen een gemetselde schuur was gebouwd. De roeden waren
voorzien van zelfzwichting. Tussen 1923 en 1926 (Topogr. Kaart) werden de roeden
verwijderd en in 1936 werd de molen met uitzondering van de voet gesloopt. Slechts
de straatnaam Molenweg herinnert aan de maalindustrie (afb. 343).
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Woudhuisje aan de Koopmanslaan te Zwaagwesteinde. Opname 1984.

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

244

Afb. 337. Ontwerptekening voor de Hervormde kerk, 1836.

Afb. 338. Ontwerptekening voor de preekstoel in de nieuw te bouwen Hervormde kerk, 1836.

Afb. 339. De Hervormde kerk uit 1838 naar prentbriefkaart collectie Oudheidkamer Dantumadeel.
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Afb. 340. De Doopsgezinde kerk uit 1904 aan de Voorstraat. Opname 1983.

Afb. 341. Ontwerptekening voor de Hervormde pastorie, 1836.

Afb. 342. Een paalmolentje bij Zwaagwesteinde naar Ids Wiersma.

Afb. 343. De omstreeks 1877 gebouwde korenmolen van Zwaagwesteinde, naar prentbriefkaart
collectie Oudheidkamer Dantumadeel.
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Afb. 344. Houten met plaggen gedekte woningen bij Zwaagwesteinde naar foto's uit omstreeks 1920
in collectie Oudheidkamer Dantumadeel.

Afb. 345. Houten met plaggen gedekte woningen bij Zwaagwesteinde naar foto's uit omstreeks 1920
in collectie Oudheidkamer Dantumadeel.

Afb. 346. Houten met plaggen gedekte woningen bij Zwaagwesteinde naar foto's uit omstreeks 1920
in collectie Oudheidkamer Dantumadeel.
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Addenda
Blz. 8 Birdaard bezit een tweede klok diam. 73 cm. met opschrift: Int jaer onses
Heeren M D XXXVIII heeft mij Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten. En:
Chrystus den Koninck koomt in vrede/Godt is Mens gheworden, Ghe(kruisigd),
Ghestorven en verreesen mede.
Blz. 48 Het tuinbeeld is van beton (mededeling A. Querido) en moet een afgietsel
zijn van het op afb. 63 zichtbare beeld.
Blz. 129 In tegenstelling tot de aanvankelijke mening van A. Slinger en A.
Querido, dat de cryptkapitelen uit Savonnièresteen bestaan, blijkt uit nader
onderzoek van geoloog J. Kars, dat de steen gedetermineerd zou moeten worden
als Caensteen. De in de trap gevonden fragmenten moeten daarentegen wel als
Savonnièresteen aangemerkt worden (afb. 184 a en b).
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Bronvermelding foto's
Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2, 17, 24, 38, 69,
88, 90, 140, 162, 164, 240, 253, 269, 275, 277, 309, 334
A. Baart sr., Leeuwarden 153
Fries Museum, Leeuwarden 207
H. de Vries, Leeuwarden 194
Gemeente archief Leeuwarden, coll. Gombault 147
Gemeente archief Groningen 225, 226, 227
Gemeente archief Dantumadeel 292
Oudheidkamer Dantumadeel 21, 22, 85, 86, 271, 273
Kunsthist. Instituut der R.U. Utrecht 144, 260
Universiteitsbibliotheek R.U. Leiden 178
Biol Archeol Instituut R.U. Groningen 222, 232
R.U. Groningen (verz. Kramer) 344, 345, 346
Rijksmuseum Het Nederl. Openluchtmuseum, Arnhem 343
Uitgeverij Walburgpers Zutfen 12, 13
Archief R.D.M.Z. Zeist
W.J. Berghuis 75, 79, 80, 81
J. de Boer 145
J.A.L. Bom 150, 152
G.Th. Delemarre 74, 76, 259, 239, 298, 299, 300
G. Dukker 30, 31, 32, 33, 36, 60, 61, 65, 84, 160, 212, 213, 219, 251, 272, 291
H.A. Heijdra 15
E. van Nispen 296
D. Verheus 44
H. van der Wal 41, 64, 73, 176, 182, 183, 185, 186, 196
Klokkeregistratie 28, 57, 244
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Registers
Register van persoonsnamen*
*

Waar de Friese y als i(e) of
j wordt uitgesproken, wordt
deze als zodanig
gealfabetiseerd. De C is als
K gealfabetiseerd.
pr. = priester
v.d.m. = verbi domini
minister (predikant).

Abbring, G.A. v.d.m. 44
Aebinga, M.A. 133
Aesgama, H. 47
Aggema, Y. van 137
Ayckema, wapen 46
Aylva, van 132
- D. 30
- E. 142
- Y.P. 82
- C. 80
- S. 141
- Tj. 46, 47, 84, 120, 133, 140, 141, 142
- U. Tj. 141
- wapen 80
Aysma, H.L. van 80, 82
- S.H. 82
Albada, L.H. 86
Albert (1527) 190
Andries, D. 84
Andriesdr., G. 82
Annema, familie 214
- A.T. 31
- T. Tj. 29
Annes, P. 28
Asbeck, Tj. M.W. van 133, 137
Asinga, F. 139
- G.F. 139
- H. 139
Athigart (1341) 134
Attes, P. 133
Balck, E. 206
Ballem, E. van 137
Berents, J. 197
Bergsma, J.J. 239
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- J.J. 47
- P.A. 44, 47
- W. 44, 47, 207, 209
- wapen 44
Binnerts, F. 28
Boer, S.F. de 79
Boersma 9
Bockama, J. 141
Bokma de Boer, M. 212, 214
Bolt, W.N. v.d.m. 65
Bolta, F. 140
- Tj. E. 140
- Eijsinga 132
Botma, G.W. 205
- R.H. 65
Bottema, J. 46
Bottinga, H.S. 107
- S. 136
Bourboom, gebr. 9
Braaksma, T.J. 29
Brandsma, T. 145
Brouwer, boekverkoper 9
Bu(u)ngha, Bu(u)nghe
- G. 82
- P. 82
- R. 82
- Sj. 81, 83
- T. 82
- W.T. 82
Burema, S. 214
Burmania, ritmeester van 134
- F. van 140
- H. van 140
- M. Fr. 133, 137
Dircxz. A. 120
Dirx, J. 78
Dijk, R. 29
Doitsma, D.J. 44
Doyngha, zie Donia
Doynie, zie Donia
Donia, B. 46
- D. 45, 46, 141
- S. 46
- Tj. 46
- W. 45, 46
Domans, A. 205, 206
- M. 205
Doorninck, van 207
Douma, B. van 190
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- E. van 190
Douwama, J. van 136
Douwes, J. 45, 197
Dowa (in Malkum) 141
Eelke (gehuwd met Juwsma) 141
Eijsinga (zie ook Asinga)
- E. van 177
- S. van 140
Eppo (1341) 133, 134, 136
Esserden, C. van 46
Eteke (1459) 139
Ewinga, gez. 45
Feenstra, G. 207
- Th. 207, 209
Feykama, S. 29
Fenema, secretaris 142
Folkerts, W. 46
Folkertsma, J. v.d.m. 203
Frittema, E. van 132
Gabbema, A.F. 46
Gabes, S. 29
Galema, T. van 46
Gendt, M. van 132, 133, 140, 141
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- thoe Schwartzenberg, F.W. van 133
Gerbrandtz, N. 29
- Gerdes, prof. 207
Gerleus, P. 204
Gerlofs, G.W. 84
- J. 28
- W. 140
Gerritsdr., Aelcke 205, 212
Gertyensdr., Hilck 81
Goslinga, F.S. 140
- Fr. 44, 46
- Cath. 84
- S. 80
- Tj. 81
- wapen 80
Groot, P.S. de 9
Hacira (1341) 134
Haersma, E. van 80, 88
- G. van 80
- wapen van 80
- van -Poutsma 81
- ende van Scheltema, J. van 43, 46
Haie, T. 205
- Halbes, E. 45
Halbetsma, J.D. 43
Haren, J.F. van 141
Harinxma, H. van 190
- J. van 45, 139
- thoe Heeg, F.H. van 177
Heemstra, A. van 43, 46
- B.Th. van 207
- D. van 43
- J. van 82
- O.W. 82
- S. 46, 82
- T. 82
- T. 177
- U. 46
- W. 82
- W.T. 82
- Heerma van Voss, A.L. 81
Heerman, C. van 44, 46
Heetvelde, J. van den, wijbisschop, 120, 131
Hellema, H.W. 47, 48
- W.H. 47, 48
Hermana, H. van 132, 137, 138
- Frittema 138
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- Tj. van 138
Hessel (1341) 134
Hexenius, G. 10
- T. 10
Hoeitama, H. 43, 46
Hoek, G.J. 79
Hoekstra, K.S. 29
Holdinga, B. van 138, 140
- D. van 140
- J.S. van 133
- M.O. van 132, 133
- W. 133, 140, 190
Holdinga-Bolta 132
Hora, W.H. 133
Ydses, D. 197
Idsinga, A. van 78
- Fr. C. van 78
- familie van 81
zie ook Scheltema
Idskema (= Ydtsma) 45
- P. van 46
Idtsz. W. 29
Iteke (1459) 139
Iwesma, G. 45, 47
- J. 47
Jans, I. 141
Jansz., H. 197
Jarges, L. 29
Jarla, G. 136
Johannis, S. 43
Johannis Jeverensis, Th. v.d.m. 43
Johannis, W. 46
Jongema, A. 85, 139
- W. 137, 139
Juckema, H. van 132
- R. van 132, 133, 137, 205
- S. van 132
- Sch. van 132
Juwsma, G. 139, 141
- H. 139
- R. 139
- W. 139
Calcar, H. van v.d.m. 204
Calmai 141
Cammenga, Chr. v.d.m. 29
Camming(h)a, D.V. van 133
- G. van 137
- S.B.M. 133
- -Eminga 132
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Camstra, A. 133
- Sch. F. 132
- T.R.L. 133
- T.S.L. 133
- familie 137
- wapen 81
Canter, A. 87
- A.C. 80, 88
- Fr. 88
- Fr. J. 88
- J.A. 87
- J. 87
- R. 87
- wapen 80
Canter Visscher 81
Clant, A. 80, 190
- wapen 80
Clases, J. 205
Kleffens, E.A. van 29
- K.S. 65
- L.W. van 28
- P. van 28
Clercq, P. de 212
Knijff, van 29, 80, 88
- G. van 81
Coninck, J.B. 47
Crabbe, B.M. 133
Liauckema, A. van 81
- B. van 84
Lieuwes, J. 190
Lyeuwesz, L. 190
- T. 147
Liwa (1459) 139
Manger, D.G. 204, 207
- prof. 207
- -Gerdes 209
Menalda (us?) abt 177
Menalda, familie 177
Marssum, Th. 46
Martens, W. (1767) 45
Martens, W. (1638) 205
Meer, A. van der 29
Meinderts, E. 81
Mellema, H. 204, 206
- P. 206
Meulen, O.P. van der 242
Minnema, M.W. 29
Mockema, Tj. van 47
Molenschot, kolonel 142
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Mouderick, J. van 141
Muller, A. 29
Odda, H. 86
Oenema, D. 38, 42, 45
Ockinga-Albada 132
Onnema, zie Oenema
Osinga-Aisma 81
Ottema, N. 143
Paffenrode, S. van 84
Pyeuwesz., T. 46
Plantenga, P. 47
Poutsma, 81, 88
Prins, J. 145
Reitses, S. 81
Reitsma, terpbaas 145
Rekalf, C. 80, 83
Riesen, van, notaris 47
Ryckles, O. 28
Ringia, W. van 139
Rinia, H. van 81, 84
- J. van 84
- P. van 84
Rinnerts, F. 46
Roeland, J. van 82
Roelandts van Ghendt, L. v.d.m. 81
Roemers, J. 242
Roorda, B. 9
- E. 86
- F. 86
- O. 9
- S. 86
- W. 86
Ropta-Camstra, wapen 81
Rotte, E.J.M. de 133
- J.Th. de 133
- M.C.F.J. de 133
- S.B.M. 133
Rufelaert, J. 81, 82, 83
- S. 82
Saeckema, A. 29
- D. 28, 29
- H. 29
- J. 29
- S. 29
Sake (1511) 29
Sappema, E. 29
Sc(h)eltema, B. 46
- S. 136
- Tj. 141
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Scheltinga, God. 47
- Gos. 46
- Th. 39
- Tj. 46
Scheversteyn, H. v.d.m. 28
Schick, R. 43
- wapen 43
Schonenberg, A. van 46
- M. van 46
Schratenbach, J. van 47
- L.J. van 142
Schreuder, F. 203
Schwartzenberg, A.I. 80
- F.W. 141
- G. 133, 140
- G.W. 78, 80, 140, 204
- H.J. 80
- H.M. 140
- M.O. 132, 140
- W. 140, 141
- wapen 80, 132
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Sydse (1341) 134
Sikkema, K. 30
- S.A. 30
Sicco (1341) 134
Symons, E. 28
Sinnema, P. 9
Sythiema, M. van 127, 137, 138
Sytsma, F. 84
Sytzama, A. van 81
- D.J.V. van 79, 83, 87
- F.D. van 80, 81, 83
- J.G. van 81
- M.P.D. 191
- wapen 80
- Clant, wapen 226
Sjoerds, S. 44
Sloterdijck, T. 88
Spree, D. 207
Stanie, J. van 47, 86
Sterkenborg, B. van 186, 190
- B.B. van 190
- S.B. van 190
- Peter to 190
Teeckes, A. 30
Telting, A. 6
Tengha, L. 28
Tymens, C. 87
Tirdema, J. 120, 131, 136
Tjaarda, A.S. 86
- A. 136
- B. 190
- K. 84, 136
- M. van 122, 132, 133, 137, 205
- S. (1421) 136, 190
- S. (XVI) 29, 84, 86, 105, 127, 132, 133, 138, 139, 140
- S.B. 136
- Sch. 86, 120, 132, 137
- Sch. S. 138
- T.B. 190
- W. van 120, 190
- W.S. 136, 137
- familie, wapen 131, 132
Tjaarda van Starkenborg, J. 140
Tjalles, L. 190
Tjallings, O. 45
- T.T. 47
Udedr. T. 81
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Uilkema, K. 10, 191
Unia, W.E. van 142
Viersen, A.O. 134
- M. van 46
Wa(e)lwijck, J.C. 9
N.J. v.d.m. 133
Westerlaan D.H. 29
Westra, R.L. 242
Wibald, abt 131
Wijckel, H. van 46
- J.W. van 81
- van 29
Wynia, S. van 141
Wyninghe, D. 190
Wytsma, G. 9
- O. 9
Wobbesz., S. 47, 86
Wopka, N. 29
- O. 29
Wopkes, J. 29
- W. 28
Wou, M. van 82
Zaalberg, G. 212
Zijlstra, S.D. 214

Register van handwerkslieden.
Beeldhouwers, steenleveranciers, houtsnijders, kistemakers
Eisma, C. 43
Emderveld, D. 38, 135
Ferensij, J. 80
Gerbres, E 120, 133
Yges, J. 80
Jellesz. C. 82
Koning, J.C. 133
Nauta, J.T. 80
Oenema, J. 79, 80
Rintjes, Y. 42, 43, 79, 80
Roiland, F. 80

Behangselleverancier
Gissen, A. van 135
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Bouwkundigen, timmerlieden, aannemers, architecten
Aands, P. 226
Baart, A. jr. 62, 207, 226
A. sr. 121
Christiaans, C. 135, 141
Duijff, E. 134
- J.N. (of W?) 65, 79
Harmens, D. 80
Harms, G. 78
Hoek, E. van den 121, 132
Hollema, J.G. 239
Jacobi, H. 78
Kijlstra, R. 186
Koldijk, S. 207
Korenstra, H.H. 79
Kramer, H.H. 212, 214
Kuipers, Tj. 134
Lous, C. 120
Meulen, H.J. van der 176
Michiels, Egb. 78
Mulder, Ad. 7, 28, 120, 207, 209
Oberman, P.C. 239
Ozinga, K.F. 28
Rie, J.M. de 239
Roelofs, P. 78
Romein, Th. 176
Schaaf, D.G. van der 239
Sickes, P. 82
Steele, F.J. van der 79
Stoett, F. 67
Terpstra, A. 134
Veenstra, G.J. 149
Vegter, J.J.M. 105
Wal, van der 83
Wierds, M. 78
Wiersma, J.E. 121
Wietsema, 6

Drukker
Goetzee 8

Gardenier, hovenier
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Treklof, D. 207
Riencx, W. 82
Wolters, W. 82

Glasschilder
Harmens, P. 80

Klokgieters
Bergen, van 133
Falck, H. 81, 133
Haverkamp, L. 44
Hoeitema, J.P. van 28
-, J.R.G. van 28
Crans, J. 204
Nicolaas, 177
Noteman, J. 8
Pytters, J. 38
Seest, P. 226
Steen en Borchhardt 190

Kopergieters, smeden
Geerts, L. 43, 80
Pytters, J. 38

Landmeters, kaartmakers
Groenewoud, J. 71, 197
Jansz, O. (Bockebloet) 6

Molenbouwers
Boomstra, W.R. (of T.) 151
Jurjens, W. 21
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Meulen, M. van der 21
Noordewier, A. 242
Plantinga, O. 20
Sittenga, P.J. 151
Vos, W.K. de 10
Wieren, K. van 10, 20

Orgelbouwers
Bakker en Timmenga 121, 133, 203
Dam, van 43, 133
Hardorf, M. 43
Hinsch, A.A. 43, 80
Meijnerts, W. 120, 133
S(ch)nitger, F.C. 43

Restaurator
Otter, J. 42

Rietdekker
Woudstra, S.B. 21

Schilder
Pothast, H.A. 84

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

252

Tekenaars en graveurs
Bonga, S. 136
Bulthuis, J. 78, 82, 83, 136
Eijck van Zuijlichem, F.N.M. 120
Lankhout, S. 205
Martin, A. 44, 81, 105, 176, 205, 209
Minnema 88
Schipperus, P. 205
Stellingwerf, J. 78, 82, 105, 139, 176, 186, 203, 205, 209, 226, 239
Visscher, J. Gardenier 10, 78, 79, 82, 83, 136, 186
Wiersma, J. 20

Uurwerkmaker
Johannis, Tj. 38

Zilvergraveur
Zacharias, P. 29

Zilversmeden
Langweer, P.J. 44
Sakes, P. 29
Storm, B. 44

Register van zaaknamen en voorstellingen
aflaat, 120
allegorieën
- Geloof, Hoop en Liefde 64, 133
- Liefde 132
altaarblok 129
altaaroverhuiving 131
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altaarsteen 107
anker
- initiaal- 229
- nok- met jaartal 30, 86, 87, 226
armhuis 141
auditorium 149
avondmaalstafel 80, 120
baksteen, profielsteen 107
- verglaasd 186
balstenen(keien) 28, 38, 39, 62, 107, 120, 121, 189, 191, 226
bank, heren- 7, 45, 80, 132, 142, 226
- kerkraads- 65
bedstede 82
bedsteden-kastenwand, zie bedschot
bedschot, 135, 227, 229
behang 141
- goudlederen 142
beitelingen 226, 227, 229
berg 47
bestek 78, 226, 239
bibliotheek 140
bijbel 8, 43, 80, 177, 226
- Deux Aes 43
bijbeltekst
- Jeremia 43
- Jezus Sirag 43
- Johannes 177
- Koningen 65
- Lucas 65
- Spreuken 45
- Thimoteus 42
boekklamp 150
boerderij 187
- Bergumermeertype 86
- keuterij 87, 107, 212, 226, 227, 229
- kop-hals-romptype 84, 87, 88, 107, 134, 177, 227
- kop-romptype 48, 87, 190, 197, 214, 227
- stelptype 9, 87, 88, 212
boerekamer 140
boog, sikkel- 123, 176
boomsingel 86
bottelarije 140
broederschap 120, 131
brouwhuis 137, 138
brug 3, 9, 118, 137, 151
- ophaal- 197
buitenplaats 9 (zie ook State)
cichorei 20, 47
- eest 198, 227
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dakruiter 186, 189
dienst, hand- en span- 197
- hof 190
dissenters 65
doophek, 42, 80, 132, 226
doopschaal 8, 42, 80
- standaard 80, 203
dwarshuis 197
eendenkooi 239
enterij 82
epitaaf 127, 137
fideicommis 88, 137, 140
Fries Genootschap 145, 205
gastenverblijf 149
gasthuis 134, 137
- Popta- 207
gemeentehuis 59, 65, 134
gevelsteen 88
(zie ook wapensteen)
gewelf 106, 189, 208
- koepel- 107, 130
- kruis- 130
- ster- 122
gietwerk, zie bekistingsmuren
gietijzer 203, 205
glas in lood 150
- gebrandschilderd 80
goed (vast-) Idsingha 205
Clamsma 38
gracht 138, 140
- kerkhofs- 138
- weer- 139
grafkelders 132
grafzerk, zie zerk
hagioscoop 189
heide 235
- dorp 17
Heiligen
- Alexander 120, 131
- Benedictus 38
- Johannes de Doper 120
- Catherina 107
- Maagd Maria 142, 177
- Martinus 177
- Nicolaas 107
- Vitus 131
hekpalen 48, 88
herberg 195, 197
hofmeester 190,205
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hoogveen 195, 235
hornleger 47, 88, 139, 207
hovenier 207
hoveniershuis 88
(zie ook tuinmanswoning)
huisweer 45
hut, plagge-, zie spitkeet
kaartboek 136, 137
kalksteen, Savonnière 129
‘Kanalsinter’ 128
kapelaanschap 137, 139
kapiteel 42, 128
kapittelzaal 149
keien, zie balstenen
keldermeester (keller) 29, 149, 212
keperfries 39
kerkgebouw 6, 28, 59, 62, 115, 120, 175, 223, 226
- Doopsgezind 44, 197, 204
- Geref. 134
kerkhof 25, 78, 105, 173, 199
- gracht, zie gracht
kistje 138
klok (luid-) 8, 28, 38, 43, 65, 81, 105, 107, 120, 133, 137, 176, 177, 186, 190
klokhuis 120
klokkestoel 131
klooster
- Dokkum, prelaat van 176
- Foswerd 128
- Genezareth 139
- Klaarkamp 8, 29, 45, 46, 82, 89, 105, 119, 128, 139, 142 e.v., 199, 205
- Clairvaux 144

Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo. Dantumadeel

253
- Corvey 131
- Stavelot 131
- Wittewierum 177
kloosterhof 145, 149
koetshuis 135, 137, 141
collectebus 205
conterfeytsel (van 't huys van Orangien en Nassau) 140
koorafscheiding 130, 131
koper 38 (zie ook lezenaar)
corpus (vast goedbezit) 46
kraak 65, 121
kroon 28, 81, 203
crucifix (geschilderd) 140
crypt 121, 122, 128
langhuis 137
latrine 149
leem (i.pl.v. specie) 208
leien (dak) 38, 62
leilinden 227
lezenaar 7, 28, 43, 79, 80, 226
logement 65
markt (functie) 199
meijer(shuizing) 46
memoriesteen, zie epitaaf
molen, boktjasker 229
- industrie 87
- koren 30, 135, 242
- polder 10, 20, 108, 150, 178
- standaard 136
- wieksysteem Dekker 21
munten 150
monumenten, Rijksadviseurs voor de - 78
Museum, Ned. Openlucht 229
muurschildering 42, 107
muurstijlen 42
muurwerk, bekistings- 38, 39, 64
- met kantstaande platen tufsteen 39
oprijlaan 140
orgel 7, 29, 43, 80, 121, 133, 203, 226
- balkon 130
pandhof, zie kloosterhof
Pardis 140
park 88
- landschaps- 83
passer 138
pastorie 8, 9, 45, 135, 204, 205, 239
peideuren 120
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plantage 9, 29, 84, 205
plantsoen (Engels) 141
pleisterwerk 42, 64, 66
poortgebouw 46, 137, 138, 139, 141, 142
- kamer 140
poortefenne 145
preekstoel 7, 28, 42, 64, 79, 107, 120, 121, 132, 177, 203, 226
prieel 82, 84
proceskaart 197
processiepark 145
raadhuis, zie gemeentehuis
rechthuis 134
refectorium 149
rouwbord 44, 83, 177
salet 140
sarcophaagdeksel, zie zerk
sate, 190
- Wobma weijde 86
schietspleet 207
schiphuis 88, 138
school(huis) 44, 81, 204
schoorsteen (Engelse) 142
schouw 209
- omtimmering 135, 209
schuilhut, zie prieel
sluitboom of -balk 107, 208
spiker 139
spitkeet (= plaggehut) 235, 238, 242
spoorlijn 200, 235
stadda (= stede) 141
stadshuis 86, 140
State 35, 190
- Aesgama 47
- Beslinga 83
- Botnia 46
- Bottema 141
- Bourboom 9
- Bungha 82
- Donia 43
- Eijsinga 121, 123, 136, 139, 190
- Franckena 88
- Harsta 135
- Heechhiem 28, 30
- Heemstra 176
- Helbada 84
- Jarla 48
- Juwsma 139
- Camminga 177
- Canter 80, 87
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- Meekma 88
- Melkema 140, 141
- Oenema 35, 45
- Ophustra 81, 84, 87
- Plantenhove 44, 47
- Potter 88
- Remmersma 30
- Rinia 84
- Rinsma 73, 80, 81, 82, 86
- Saakma 29
- Sirdsma 8
- Sterkenburg 183
- Tjaarda 132, 136 e.v.,140
- Tjebbema 790
- Tjessens 135
- Wijtsma 8, 9, 10
steenhuis 8
stichtingssteen 38
stins 29, 30, 46, 137, 138, 139, 141, 190
- Grouwestins 86
- Juwsma 136
- Schier- 46, 119, 199, 205 e.v.
- Sterkenborg 186
stoomgemaal 20
tabak 47
- Talmastichting 47, 212
tegels, vloer- 128, 150
- vloer-, marmeren 137
- wand- 30, 48, 135, 227
tegeltableau 30, 48, 87, 209
tekstbord 81, 204
terp 3, 59, 89, 115, 119, 144
- Driesumer 88, 173
terprest 6, 190
theekoepel 48
tichelwerk 137
tolhek 197
tolhuis 62, 66, 195
toren 28, 35, 62, 78, 79, 122, 137, 203, 226
- trap- 121, 127, 131
- zadeldak 6, 38, 176, 226
torenspits 62, 226
tram, paarde- 65, 200
- baan 59
treillages 48, 66
trekvaart 35, 73, 117
trekweg 3, 35, 73
tufsteen 38, 42, 78, 121, 122, 176
- gruis 149
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- kantstaande platen 122
- restanten 149
- tuin 47, 83, 88, 138, 140, 149
- geometrisch aangelegde 138
- met vruchtbomen 141
- zie ook plantsoen
tuinmanswoning 141
turfwinning 17, 195, 199, 201
uithof 183, 186, 199
vaart (zie ook trekvaart) 78
veenontginning 35, 119
viercant 205
Vlaamse (top)gevel 135, 197
vogelkooi 30
(zie ook eendenkooi)
vogelnagel 138
voorkerk 130
vuurbaak 208
vuurhut 66, 87, 177, 191, 227
vuurplaats 123
wapenstenen 80, 83, 84, 88
wasruimte 149
waterput 149
waterschap de Broek 20
- de Walden 10, 20, 21
westwerk, gereduceerd 64
wier 35, 46, 115, 183, 190
wijzerplaat 122
windvaan 45
woudhuisje 30
ijzergieterij 10, 20, 21
zandsteen, rode 64, 107, 127, 129, 133, 134, 203
- gele 176
- kozijnen 207
zegel 142
zegelstempel 138
zerk 29, 43, 132, 133, 134, 177, 190, 203, 226
zilverwerk 28, 29, 43, 80, 133
ziekenzaal 149
zijl 183
- Dam 119
- Dokkumer Nieuwe Zijlen 140
- Leppa 119
zomerhuis 88, 137, 138
zonnewijzersteen 78
zuivelfabriek 3, 25, 118, 200, 212, 214
zwanejacht (vlucht) 9, 46, 137, 139
zwerfstenen, zie balstenen
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Register van topografische namen
Aalzum 144
Achtkarspelen 235
Adorp 21
Akkerwoude 7, 17, 25, 28, 65, 173, 183, 190, 204, 223
Akkerwoudstervaart 25
Amsterdam 226
Anjum 140
Arnhem 229
Assendelft 29
Bakkeveen 78
Bazel 29
Beetgum 140
Bergum 45, 82, 199
Bergumerheide 206
Berlicum 133
Betterwird 144
Birdaard 20, 183
Blija 131
Boelenslaan 7
Bolsward 133, 203
Broeksterwoude 17
Buitenpost 78
Dantumawoude 25, 35, 140, 141, 197, 223, 239
Denemarken 212
Deventer 129
Diepswal, zie Veenwoudsterwal
Dokkum 3, 21, 29, 43, 44, 59, 65, 73, 79, 80, 84, 87, 131, 137, 140, 145, 150,
178, 183, 190, 203, 205
Drachten 78, 203
Driesum 25, 43, 44, 121, 226, 239
Ee 3
Engelum 84
Enkhuizen 190, 204
Ermelo 129
Eslawald 199, 201, 205
Ferwerd 88
Ferwerderadeel 3
Franeker 29, 136
Friens 80, 83
Fulda 3, 115, 116
Gaastermeer 178
Galgesloot 199
Genum 86, 107
Gernrode 129
Gewei, Oude 173
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Giekerk 239
Goenga 151
Gorinchem 8
's-Gravenhage 10
Groningen 3, 136, 140, 149, 190, 199, 235
Haarlem 48
Hallum 88, 190
Hantum 47
Hantumhuizen 38
Harlingen 88, 139
Heerenveen 199
Hellum 177
Hiaure 139
Hogebeintum 42, 135
Holwerd 42, 135, 144
Holwierde 189
Hoorn 44
Huizum 84, 136
Irnsum 136
Janum 136, 144, 239
Jelsum 108, 144
Jouswier 176
Kampen, 82
Kinderdijk 20, 21
Kollum 73, 82
Kollumerland 29, 65, 235
Kollumerzwaag 239
Kuikhorne 140
Kuinre 7
Leeuwarden 3, 8, 38, 43, 44, 47, 79, 80, 81, 84, 87, 121, 133, 139, 140, 190,
235, 242
Leiden 43, 214
Lekkum 10
Lichtaard 82, 144
Lutjewoude 139
Marrum 8
Midwolda 133
Murk, de 117
Murmerwoude 17, 25, 28, 29, 59, 183, 195, 223
Nes(W.D.) 144, 176
Neurenberg 81, 133
Niezijl 242
Nijmegen 129
Noordbroek 189
Oenkerk 140
Oosterwoldpolder 10
Oostwoud 73, 87
Oudkerk 3, 10, 176, 177
Oudwoude 73, 115
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Paesens 209
Pleshey Castle (Essex) 150
Raard 144
Rauwerd 139
Remmersmaburum 30
Rinsumageest 3, 28, 47, 59, 84, 89, 105, 107, 190, 199
Roodkerk 6, 139
Sandhuizen 144
Schiermonnikoog 144
Schiersloot 199
Schwartzenbergvaart 140
Sybrandahuis 87, 105, 144, 190
St. Johanniswald 199, 205
St. Nicolaasga 239
Sneek 28, 79, 81, 203
Stiens 139, 144
Strobossertrekvaart 3
Surhuisterveen 6
Timmel 144
Trynwalden 173, 199
Valom 17, 20, 25, 43, 45
Valomstervaart 195
Veenwouden 59, 65, 119, 120, 144, 195, 235, 239
Veenwoudstervaart 199
Veenwoudsterwal 119, 201
Velzen 129
Verdun 129
Waaxens (W.D.) 209
Wanswerd 20
Wanswerd a.d. Streek 3
Westergeest 73, 115
Wetsens 84, 136
Wijgeest 115
Wouterswoude 44, 73, 239
IJsbrechtum 151
Zeist 212
Zwolle 44
Zwaagwesteinde 20
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Afb. 347. Grietenijkaart naar Schotanus, voor 1698/1718.
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Afb. 348. Grietenijkaart naar W. Eekhoff, 1847.
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Afb. 349. Dantumadeel volgens blad 6 (1864) van de Eerste Militair Topografische kaart. Schaal
1:50.000.
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