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WOORD VOORAF
Uiltje Foppes Wiersma was een man met bijzondere gaven en talenten, een singuliere
man. Singulier, in de betekenis van ‘niet alledaags’. En dat was hij zeker. Dit boek
gaat over het leven van Uiltje Foppes Wiersma. Uiltje werd geboren op 2 april 1838
op het Abbegaaster Ketting, als oudste zoon van Foppe Uiltjes Wiersma en Maike
Haitzes Visser. Foppe en Maike kregen na Uiltje nog een zoon, Haitze, en twee dochters, de tweeling Jetske en Lolkje. Uiltje was gezegend met een helder verstand. Hij
ontwikkelde zich tot een bijzondere persoonlijkheid. Boeiend, afwisselend en veelbewogen zijn karakteristieken die op zijn levensloop van toepassing zijn. Begonnen als
timmerman werd hij later godsdienstonderwijzer binnen de Nederlandse Hervormde
Kerk. Uiltje heeft veel informatie en bijzonderheden over zijn familie, zijn gezin en
zijn eigen leven samengebracht in een heel persoonlijk geschrift dat hij de titel ‘Familieregister van het geslacht Wiersma’ gaf. ‘Tot dit alles waren aantekeningen, brieven,
mededelingen van mijn ouders, inlichtingen van anderen en eigen weten mijne bronnen. (…..) Bij het lezen moet men voor aandacht houden, den tijd wanneer ik deze
aanteekening heb geschreven, zijnde einde 1894’, aldus Uiltje. Het familieregister is
een soort familiekroniek geworden, waarin Uiltje op verschillende plaatsen ook uiting
geeft aan zijn bevindelijke, orthodoxe geloofsovertuiging. De kroniek geeft voorts een
interessant beeld van de tijd waarin Uiltje leefde, een groot deel van de negentiende
eeuw.
Het originele handschrift is helaas verloren gegaan. Van een in 1955 getypte versie is
later een aantal gekopieerde exemplaren gemaakt. Op een van die exemplaren is dit
boek voor een belangrijk deel gebaseerd. Ook resultaten van eigen onderzoek zijn erin
verwerkt. De inhoud van de kroniek is niet volgens een bepaald stramien opgezet; de
tekst springt van de hak op de tak. Ik heb getracht in het navolgende zoveel mogelijk
een chronologische volgorde aan te houden. In de eerste hoofdstukken worden de
familie waar Uiltje uit voortkomt en die van zijn vrouw Antje Bouma beschreven.
Omdat veel namen de revue passeren vindt u achterin dit boek een bijlage met een
stamboom waarin de meeste namen zijn terug te vinden. De volgende hoofdstukken
behandelen de verschillende periodes in het leven van Uiltje en zijn gezinsleden. De
cursief gedrukte tekstgedeelten zijn hoofdzakelijk citaten uit de familiekroniek, brieven of bepaalde documenten. Ik heb wat die citaten betreft consequent de spelling
aangehouden die Uiltje en andere schrijvers hanteren. Alleen heb ik voor de leesbaarheid af en toe een woord verbeterd, dan wel met een voetnoot toegelicht.
Uiltje - in het Fries Ûltsje - werd in de familie Wiersma door toenmalige familieleden
en ook door latere generaties ‘Ûltsje-om’ genoemd. Dit was een vertrouwelijke vorm
van het Friese ‘omke Ûltsje’. Deze vorm, met de eigennaam voorop in combinatie met
het tot ‘om’ afgekorte omke, was vroeger heel gebruikelijk in Friesland. Ik zal hierna
zoveel mogelijk onze hoofdpersoon ‘Ûltsje-om’ noemen.
Taeke E. van Popta
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1. VOORGESLACHT
Op 24 december 1811 liet Uilke Pieters te Oudega-Wymbritseradeel voor zichzelf en
zijn zes kinderen een familienaam registreren. Dat was nodig sinds het Koninkrijk
Holland in 1810 door Napoleon was ingelijfd in het Franse Keizerrijk. Het had onder
andere tot gevolg dat de Franse wetgeving hier ook moest worden nageleefd en dat de
burgerlijke stand werd ingevoerd. Er moest een betere persoonsregistratie komen,
want daar mankeerde nogal het een en ander aan in de Nederlanden. Zo werden familienamen erfelijk in de vorm waarin ze werden vastgelegd. Men werd in de periode
1811-1812 in de gelegenheid gesteld om in het grietenijhuis officieel een familienaam,
een zogenaamde achternaam, te bevestigen of aan te nemen in een register van naamsaanneming. Velen gebruikten al een achternaam in hun families en moesten die dus nu
officieel laten registreren. In plattelandsgebieden was het meestal gebruikelijk dat men
als tweede naam die van de vader gebruikte, dus Uilke Pieters, Uilke de zoon van
Pieter.
Ging er iets mis bij het inschrijven van de achternaam van Uilke? Hij ontleende die
namelijk aan de wier, een kleiheuvel (kleine terpachtige verhoging in het landschap),
die bij de familiepleats1 in Abbega lag. Heeft Klaas Sijbrens, de ambtenaar (‘baljuw’)
van Wymbritseradeel, voor wie Uilke op die 24ste december verscheen, het niet goed
verstaan of maakte hij zich schuldig aan twee kleine slordigheden? Hij noteerde namelijk dat ‘Ulke Pieters’ (en niet Uilke Pieters) verklaarde ‘dat hij aanneemt den Naam
van Wierdsma voor Familie-Naam’. Het is opvallend dat deze achternaam daarna in
die tak van de familie nooit is gebruikt en ook niet in officiële aktes voorkomt. Consequent werd namelijk de achternaam ‘Wiersma’ gevoerd. Ook de broers van Uilke
werden in december 1811 met de achternaam ‘Wiersma’ ingeschreven.

Register van naamsaanneming gemeente Wymbritseradeel 1811 (fragment). (1)
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Pleats is Fries voor boerderij.

De Wiersmapleats lag ten zuidwesten van de kerk van Abbega en ten noorden van de
Hemdijk, langs het voetpad naar Westhem. Ten westen van deze boerderij bevond
zich de wier waarnaar Uilke Pieters zijn achternaam en die van zijn kinderen heeft
genoemd.
Uilke Pieters Wiersma was geboren op 19 februari 1764 op de boerderij in Abbega.
Hij trouwde in 1793 met Lolkjen Sijbrens Bruinsma, die op 26 februari 1767 was
geboren in Nijland. Uilke en Lolkjen woonden tot 1799 in de ‘buorren’2 van Abbega.
Drie kinderen werden daar geboren, Pieter in 1794, Sijbren in 1796 en Foppe in 1798.
In 1799 verhuisde het gezin naar Oudega-Wymbritseradeel, waar een pachtboerderij
even buiten het dorp werd betrokken. In Oudega werden geboren Boukjen in 1800,
Uilkjen in 1802, Anna in 1804 en Trijntje in 1806. Anna overleed in 1807 aan roodvonk3. Uilke en Lolkjen waren de ‘pake en beppe’4 van Uiltje, Ûltsje-om, de hoofdpersoon van dit boek en deze was een zoon van Foppe.
We stippen nog kort twee eerdere voorouders in de rechte lijn aan en baseren ons
daarvoor op de informatie die Ûltsje-om verschaft in zijn familiekroniek. Uilke Pieters
Wiersma was een zoon van Pieter Rienks. Deze Pieter kwam volgens Ûltsje-om uit
Parrega en was een zoon van Rienk Harmens en Imkje Ulbes, die omstreeks 1740 in
Parrega woonden en aan het begin van 1700 waren geboren.5 Pieter Rienks trouwde
met Boukjen Ulkes van Abbega. Zij woonde met haar ouders Ulke Ulbes en Anna
Hielkes op de pleats die later de Wiersmapleats werd. Pieter en Boukjen trokken na
hun huwelijk in bij de ouders van Boukjen en namen later de boerderij over. Zij hadden naast Uilke nog vijf kinderen, Rienk, Anna, Sietse, Imkje en Hielke. Pieter en
Boukjen stonden bekend als ‘zeer maatschappelijk deugdzame mensen’. Van Boukjen
wordt nog als bijzonderheid vermeld, ‘dat zij wél gebouwd en sterk was. In de hooioogst stak zij 500 kilo hooi dikwijls op één wagen, en verrichtte alzoo mannenwerk, in
haar tijd en stand geen oneere gerekend’.
Zoals opgemerkt in de Inleiding, werd Ûltsje-om geboren op 2 april 1838 op het Abbegaaster Ketting. Hij heeft zijn pake Uilke Pieters Wiersma, naar wie hij was vernoemd, nog wel gekend. Uilke overleed in 1851. Beppe Lolkjen heeft hij niet meegemaakt. Lolkjen was in 1832 overleden. Er werd wel eens wat slordig omgesprongen
met de schrijfwijze van de namen. Zo is Ûltsje-om, Uiltje, dus genoemd naar Uilke en
hij staat in het geboorteregister ook ingeschreven als Uiltje. Zijn vader wordt daarin
als Foppe Uiltjes vermeld. Het lijkt waarschijnlijk dat Uilke in het dagelijks leven en
in de familie ook Uiltje, of - in het Fries - Ûltsje werd genoemd.
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Fries voor buurt, dorpskom.
Roodvonk is een besmettelijke ziekte die vooral voorkomt bij kinderen tussen 3 en 8 jaar.
4 Fries voor grootvader en grootmoeder.
5 Genealogisch onderzoek in onze tijd leidt tot uitkomsten op grond waarvan het voorgeslacht in de mannelijke lijn uit
Abbega stamt en de herkomst uit Parrega niet aangetoond wordt. Niettemin is Ûltsje-om in zijn kroniek duidelijk over zijn
voorvaderen uit Parrega en de link met dat dorp komt ook later nog terug in zijn familiebeschrijving. Wij baseren ons
daarom op de gegevens in de kroniek van Ûltsje-om, die hij waarschijnlijk voor een belangrijk deel ook uit mondelinge
overlevering via familieleden zal hebben verkregen.
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Ûltsje-om wijdt in het begin van zijn geschrift een hele passage aan zijn pake en beppe. Hij vertelt dat zij elkaar hartelijk liefhadden, maar dat zij niet in alle opzichten
gelukkig waren. Nadat zij in 1799 naar Oudega waren verhuisd vervielen zij daar
gaandeweg tot totale armoede, ‘bij van gemiddelde afkomst te zijn en bij een maatschappelijk goed en onbesproken leven en wandel te hebben.’ Daarna gaat hij wat
dieper in op de karaktereigenschappen van pake en beppe en licht hij een tipje op van
de sluier over wat er scheef zat in de familie. ‘Hij (Uilke, TEvP) was van een bizonder
goedaardig karakter, toegeeflijk en zacht. Zij (Lolkjen, TEvP) was een liefhebbende
echtgenote maar minder toegeeflijk dan hij en meer eigenzinnig. Grootvader zijn
broers en zusters waren op zijn huwelijk tegen. Waarom weet ik niet. Doch dit scheen
grootmoeder niet te kunnen vergeten om de familie te kunnen overwinnen. Zoo bleef
er misschien altijd een kleine wortel van wrok en bitterheid. Ach wat is er al een ellende op de wereld en vaak in de familiën in het korte leven. Een enkel geval: Foppe,
mijn vader, die een derde zoon was, toen die geboren werd was mijn grootvader aan
de beurt van hem een naam te geven, van iemand uit zijn familie. Zijn oudste zoon
Pieter was naar zijn vader Pieter genoemd. De tweede zoon Sijbren was naar grootmoeders vader genoemd. De derde zoon kon nu gevoeglijk, en ook wel naar verlangen, naar grootvaders oudste en ongehuwde broer Rienk (…..) genoemd worden.
Doch neen. Dit vond grootmoeder niet goed. En zoo werd de derde zoon naar haar
zusters man genoemd, zijnde Foppe Noldes van Ketel van Nijland, zijnde de echtgenoot van Sietsche Sijbrens Bruinsma, zijnde de zuster van grootmoeder Lolkjen. (…..)
Zoo kreeg vader de naam Foppe in de weg van grootvaders toegeeflijkheid. Daar te
Oudega verarmden grootvader en grootmoeder (…..). Veeziekte, groot misgewas,
slechte marktprijzen onder de Fransche overheersing en overstrooming van het regenwater (in 1818, it wiete jier neamt) maakten hem geheel boeraf na 20 jaar in
1819.’
Pake en beppe woonden daarna weer in Abbega. Aan het eind van zijn geschrift komt
Ûltsje-om nog een keer terug op de kennelijk toch wel onverkwikkelijke kwestie in de
familie, als hij het heeft over zijn oudoom Rienk, de oudste broer van zijn pake Uilke,
die dus niet was vernoemd door toedoen van zijn grootmoeder Lolkjen. Oudoom
Rienk was zijn leven lang boer op de Wiersmapleats, die zijn eigendom was geworden. ‘Hij was een achtenswaardig man met een vast eigenaardig karakter, dat zich
niet op zij liet zetten. En hij was, als zijn vader, kerkvoogd van Abbega (…..). Hij was
ongehuwd gebleven, maar was geen vrouwenhaater; en zijn broeders en zusters was
hij zeer genegen, en gemeenschappelijk met hunne kinderen.’ Maar tussen hem en
twee van zijn schoonzusters boterde het niet echt. Dat waren Antje, de vrouw van zijn
jongste broer Hielke, en Lolkjen dus, de vrouw van broer Uilke. In de verhouding van
Rienk met die beide vrouwen ‘liep zijn wagen niet altijd zonder stooten een zekeren
tijd, omtrent een 40 jaren voor zijn dood’. De heerszucht en toorn van Antje ‘wederstond hij door zijn vastheid’, hoewel zij, in tegenstelling tot haar schoonzuster Lolkjen, wél een zoon had die Rienk heette. Dan rakelt Ûltsje-om nog een keer op dat zijn
vader Foppe was komen te heten, ‘naar haar zusters man, die zelf kinderen had’. Hij
vertelt ook nog van een gebeurtenis die zich met Antje had voorgedaan. Hielke bewoonde samen met zijn vrijgezelle broer Rienk de ouderlijke boerderij. Na haar huwe7

lijk met Hielke kwam Antje erbij in wonen. Hielke ‘was een man met een stil karakter, zij was heerszuchtig en opvliegend van karakter. (…..) Antje, de nieuwe huisvrouw, gebood dat een ieder in het gezin voor zich de aardappelen moest schillen.
Hielke gehoorzaamde en de dienstmaagd Minke Sietses Wiersma gehoorzaamde natuurlijk, maar Rienk, de broeder van Hielke, gehoorzaamde niet. En zoo kwam diens
deel aardappelen de eerstvolgende middag ongeschild op tafel, en Rienk liet die in de
schotel liggen en nam van de geschilde alleen. Toen nam Antje de schotel met aardappelen en wierp die in toorn over de vloer. Rienk wierp er vastberaden de pan met
vleesch bovenop en zeide toen tot het schreiende dienstmeisje die een nicht was “raap
wat op en eet, het zal wel met éénmaal uit zijn.”’ Het toch wel vermakelijke voorval
zal vaak verteld zijn in de familie en Ûltsje-om kon het niet laten om het te vermelden.
De levensloop van Ûltsje-om krijgt in het vervolg alle aandacht. Toch is het goed hier
even vooruit te lopen op de overtuiging van Ûltsje-om betreffende de manvrouwverhouding die in die tijd in de orthodox-hervormde leer geldend was, gebaseerd op de Bijbel. In 1894, toen hij zijn familiekroniek schreef, was Ûltsje-om godsdienstonderwijzer in Alphen aan den Rijn. Hij neemt zoveel jaren later nog de moeite
zijn pake en beppe en zijn oudoom en -tante op strenge en vermanende wijze toe te
spreken. Hierbij kan men de vraag stellen of zijn beppe en oudtante hun tijd ver vooruit waren en reeds emancipatorische trekjes vertoonden? Ûltsje-om schrijft dit:‘Beide
vrouwen deeden dwaas. Doch ik twijfel niet dat beide op leeftijd rijper en wijzer zijn
geworden, maar hoe ligt (= ‘licht’, TEvP) is van een heele vuurkool nog later onder
de asch een vonkje over, om over een heele hooischelf te beslissen. Beide kwamen van
buiten in de familie, niet om wetten te maken, maar om die te vinden. Oudoom Hielke
en grootvader Uiltje hun toegeeflijkheid is er geen verschoning voor. Zij waren van
God elk het hoofd zijner vrouw, om daarover te heerschen, naar luid der H. Schrift,
om orde en regel en welvaart te bewaren in huis en daarbuiten. Zij moesten hun
vrouwen terstond onderworpenheid geleerd hebben naar de wille Gods en moesten
zich in geen geval op zij laten zetten, omdat God, de Heere, dat niet wil. Zoo zouden
zij, door ééne onaangenaamheid te voorkomen, tien andere onaangenaamheden hebben kunnen voorkomen. Een mensch kan door onwettelijke toegeeflijkheid niet beide,
God en den duivel behagen. Het stond Adam niet vrij om zich door zijn verleide vrouw
te laten verleiden tot zonde. Zijne toegeeflijkheid hield voor hem en zijn geslacht een
oordeel in. Hij had tegen zijn eigen vrouw te strijden tot overwinning. Wij hebben in
en bij alles te vragen naar de wil van God en dan die te weten en te doen door zijn
genadekracht. En zoodoende worden in dien weg vele moeiten en smarten afgewend.
Oudoom en grootvader gaven toe in hun aard en karakter en mogelijk is een en ander
van een zijdelingsche invloed geweest, zeide ik. Doch bovendien: “Het is niet bij een
man, dat hij zijn gang richte. De mensch overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt
zijn gang. En het is niet in de overvloed gelegen, dat iemand leeft van zijne goederen.
Een zegen moet ook gezegend worden. Een zegen is genade bij nodig om ten zegen te
zijn.”‘
Van zijn grootvader Uilke Wiersma, die hij beschrijft als een man met een ‘bijzonder
goedaardig karakter, toegeeflijk, zacht’ vertelt Ûltsje-om nog een anekdote die hele8

maal past in dat beeld. ‘Dit bleek ook eens uit eene geschiedenis met eene koperen
melkemmer. Namelijk deze emmer werd hem, terwijl hij te Oudega boer was, ontstolen. Een week later zag grootvader deze emmer te koop aangeboden te Sneek op de
markt staande, hem herkennende door de letters en het jaartal “U.P. 1799”. Wat
grootvader deed: Hij vroeg naar de prijs, kocht de emmer weder en nam die mede,
zonder over diefstal te spreken tegen de verkooper of tegen de dienaars van Hermandat6 Hij deed misschien wijs. Wilde hij zijn emmer weder hebben, want hoe ligt (=
‘licht’, TEvP) had hij door aanklagen van Pontius bij Pilatus gekomen. Nu deze emmer, die grootvader in 1799 liet maken, met zijn naam in enkel letters en het jaartal er
op, heeft hij vijftig jaar gehad. In 1849 kwam deze emmer in het bezit van mijn vader
en moeder en zij hebben hem nadien dertig jaar gehad. In 1879, in het jaar toen moeder stierf, kwam hij in mijn bezit en wij hebben hem nog op dit ogenblik geheel bruikbaar en wij hopen hem te bewaren. In 1899 zal hij een eeuw oud zijn. Zoo de Heere
wil.’
En uit pake en beppe hun tijd in Oudega vertelt Ûltsje-om nog een aardig voorval,
onder de titel ‘Hoe heeren boeren kunnen zijn. In den tijd, dat grootvader Uiltje, met
grootmoeder Lolkjen te Oudega woonden en landbouwer en veeboer was aldaar,
gebeurde het eens, dat bedienden en zonen van Baron Rengers van Ysbrechtum des
morgens tusschen 7 en 8 uur al bij grootvader aankwamen, om dien dag in de omtrek
te jagen met windhonden, juist toen grootvader met zijn gezin aan het morgenontbijt
zat, elk zijner zonen met een paar dikke boterhammen van roggebrood met dik gesneden kaas voor zich. De jongeheeren, waarvan één later nog burgemeester van Wymbritseradeel was, die altijd twee paarden (zwarte) voor zijn wagen had, en met wien ik
nog eens ben gereeden, omtrent het jaar 1846, zijnde een kind, schenen lust tot die
dikke boterhammen te hebben. Zoo vroeg grootvader of hij hen een paar elk zou gereed maken. Zij antwoorden: Als het hem beliefd, ja, en hij deed het. En zoo aten de
jongeheeren als de boerezonen met elkander elk een paar dikke boterhammen op een
Novembermorgen, nadat de eersten al een reisje van twee uren hadden gemaakt op
den weg, en de laatsten in de stallen der koeien en paarden, en gingen toen de hazen
opzoeken in de van vee ontruimde weiden.’ 7
Nadat het boeren in Oudega was mislukt gingen Uilke en Lolkjen, zoals eerder gemeld, in 1819 terug naar Abbega. Waarschijnlijk heeft het jaar 1818 hun de das om
gedaan. Dat was volgens Ûltsje-om door de vele regen een bijzonder nat jaar. Hij
vertelt dat het al begon eind 1817 en duurde tot in de eerste helft van 1819 en dat van
de hooioogst bijna niets terechtkwam. ‘Het hooi, afgemaaid, dreef op het water op het
land en werd opgevischt en op hooge deelen gebracht en dan alzoo was het niet droog
te krijgen; tengevolge was de schade groot, ook aan de veestapel.’ Uilke en Lolkjen
namen in Abbega weer hun intrek in het huis dat naast dat van de onderwijzer stond,

6

Hermandad is een ouderwetse benaming voor politie.
De baron die toen op Epemastate in Ysbrechtum woonde was Bernard Walraad van Welderen baron
Rengers (1777-1823). Zijn zoon die later burgemeester van Wymbritseradeel werd en meedeed aan de
jachtpartij bij Oudega was Sjuck van Welderen baron Rengers (1799-1870).
7
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waar ze tot 1799 ook gewoond hadden. Niet alle zes kinderen, die intussen in leeftijd
varieerden van 13 tot 25 jaar, zullen meer thuis gewoond hebben. Beppe Lolkjen overleed op 11 mei 1832. Pake Uilke bleef in de buorren wonen tot 1849 toen hij bij zijn
zoon Foppe en schoondochter Maike, de ouders van Ûltsje-om, in kwam, nadat hij
door een beroerte was getroffen en verlamd was. Zij woonden aan de Hemdijk ten
zuiden van Abbega.
Uilke had na het overlijden van zijn ouders Pieter Rienks en Boukjen Ulkes met zijn
broers en zusters een zesde deel geërfd van de Wiersmapleats. De oudste broer Rienk,
geboren in 1758, die ongetrouwd was, heeft de erfdelen van zijn broers en zusters
opgekocht, zodat de boerderij geheel zijn eigendom werd. Tot zijn dood in 1834 is hij
als opvolger van zijn vader Pieter Rienks daar boer geweest. Bij testament vermaakte
Rienk zijn eigendommen, dus ook de boerderij, aan Pieter de zoon van zijn broer
Sietse, met daarbij de verplichting dat deze na het overlijden van zijn broer Uilke aan
diens zes kinderen ieder ⨍ 1.000,- moest uitkeren. Zo lang Uilke leefde werd hij in het
genot gesteld van de rente van die ⨍ 6.000,-. Op het testament van Rienk komen we in
het volgende hoofdstuk terug. Pake Uilke overleed op 17 april 1851 en werd begraven
op woensdag 23 april op het kerkhof van Abbega naast zijn vrouw, aan de zuidzijde
van de kerk.
Ûltsje-om was dertien jaar toen zijn pake Uilke overleed. Hij heeft hem dus goed
gekend en mogelijk veel verhalen van hem gehoord over de familie, die hij heeft onthouden en later opgetekend. Het is met een zekere genegenheid dat hij over zijn pake
schrijft. Ook heeft hij genoteerd dat hij nog een aantal bezittingen van zijn pake had:
‘Van grootvader Uiltje heb ik nog zijne zilveren geboortelepel en een ivoren knop op
een stok en een houten horlogiestander. Ook heb ik van hem een klein zilveren bekertje en twee blikken theetrommeltjes, die zoo oud zijn als de koperen emmer van hem.’
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2. DE WIERSMAPLEATS

Abbega, Oosthem en omgeving (fragment uit Grote Historische Provincie Atlas
Friesland, ca. 1855, Wolters-Noordhoff Atlasproducties, Groningen, 1992). (2)

De historie van de oude Wiersmapleats gaat, voor zover bekend, terug tot 1698 toen
Pyter Algers deze liet bouwen. Het Wiersmageslacht op de boerderij komt in beeld,
zoals we hebben gezien, toen Pieter Rienks uit Parrega trouwde met Boukjen Ulkes,
die met haar ouders op de boerderij woonde, en zij deze naderhand overnamen. Na
hen werd hun ongetrouwde oudste zoon Rienk Wiersma er boer. Na het overlijden in
1834 van Rienk, die dus een oudoom van Ûltsje-om was, werd de boerderij bij testamentaire beschikking eigendom van Pieter de zoon van Rienks broer Sietse, een oomzegger dus. Deze Sietse (1767 – 1809), gehuwd met Femmigje Minks Tibma uit Abbega (1760 – 1812), was onderwijzer geweest in Oosthem en zijn zoon Pieter was bij
het overlijden van zijn oom Rienk hulponderwijzer in IJlst. Pieter was geboren in
Oosthem in 1800 en in 1827 getrouwd met Fokjen Keimpes Groenveld uit IJlst, die in
1807 was geboren. Het echtpaar Pieter en Fokje verhuisde in 1834 met drie kinderen
naar de Wiersmapleats. In Abbega zouden nog zes kinderen worden geboren. Men kan
ervan uitgaan dat de keuze van Rienk Wiersma voor Pieter als opvolger bevreemding
en onbegrip wekten in de familie en ook in de omgeving. Hoe was hij tot deze beslis-
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sing gekomen? Een schoolmeester die zomaar boer werd? Wat waren de achterliggende redenen? Ûltsje-om gaat er uitvoerig op in in zijn familiekroniek.
Pieter was ‘een man zonder eenig kapitaal (…..) en zijnde een man, die van het boerebedrijf volstrekt niets kende, en die een klein onaanzienlijk persoontje was; evenwel
was hij een goed en eerbaar man. Dit tegenover de kinderen van Uiltje, mijn grootvader zijnde, en van Hielke, allen te zaam zeven in getal, van boerebedrijf waren en
goed en eerbaar in de maatschappij.’ Ûltsje-om vroeg zich af hoe dit nu was gekomen. ‘Wat was er van de zaak? Had Pieter zijn oom Rienk er toe bepraat en er toe
overgehaald, zoals wel gezegd is geworden? Ik kan het niet zeggen als er niets van
wetende.’ Wat was Pieter voor persoon qua karakter? Ûltsje-om schrijft daarover in
nogal raadselachtige bewoordingen. ‘Wel weet ik, dat Pieter in overspanning van
gedachten en vrees voor arm te worden, krankzinnig werd tot een zekere hoogte in zijn
huis. Hij at al zijne nagelen van de vingers af en meende somtijds dat de menschen
hem een land ontvreemden, ook sprong hij eens in een watersloot in zijn overspanning
van denken. Het was of hij gefolterd werd bij tijden tot hij oud geworden stierf.’
Het lijkt erop dat Pieter werd gekweld door verwarde of krankzinnige aanvallen. Toch
had oom Rienk voor hem gekozen als opvolger op de Wiersmapleats. Rienk had vlak
voor zijn dood een testament laten maken, want er waren veel erfgenamen en hij wilde
niet dat de boerderij met het land verkocht werd en in handen van vreemden zou komen. Hij moest dus kiezen tussen zijn broers Uilke, Sietse en Hielke of tussen de
kinderen van deze drie om één van hen erfgenaam te maken van de boerderij en het
land. Ûltsje-om veronderstelt dat aan Rienks beslissing en keuze dieper liggende motieven ten grondslag hebben gelegen die te maken hadden met zijn afstamming. Hij
was mogelijk wat naamziek. Rienk zijn voorgeslacht in de mannelijke lijn stamde uit
Parrega, zoals we gezien hebben. Via de vrouwelijke lijn was de familie in Abbega
terechtgekomen. Immers, zijn vader Pieter uit Parrega was getrouwd met zijn moeder
Boukjen die uit Abbega kwam en zij waren na het overlijden van de ouders van Boukjen eigenaars en bewoners geworden van de latere Wiersmapleats. De broers Uilke en
Hielke hadden Abbegaaster namen. Hijzelf, zijn broer Sietse en Pieter de zoon van
Sietse hadden namen uit de Parregaaster tak, ‘die hem het meest aantrokken. Rienk,
Pieter en Sietse herinnerden hem aan zijn vader, oom en grootvader. Dit gaf aan zijn
schaal de doorslag als het zwaarst over de zijde van Parrega. Een zoon van Hielke,
als was het Pieter, woog hem niet zwaar genoeg. Maar ook Uiltje (Uilke) Ulbes, die
vroeger de hofstee en het land behoorden, al was het diens zoon Pieter, woog hem niet
zwaar genoeg. Pieter, de zoon van Sietse, al was die een schoolmeestershulp en geen
man van boerderij, moest huis en erf en land bezitten.’
Het is een opzienbarende verklaring en Ûltsje-om vervolgt: ‘Parrega woog hem
zwaarder dan Abbega; die was er van de zaak. En nu is het mogelijk, dat ook de erfgenaam wel een handje geheim medegeholpen heeft; wie zal dit bewijzen; hoewel eens
menschenhart er eigenlievend genoeg voor is om een handje mede te helpen. Er was
een naams overwicht in het spel, want een ander overwicht was toen niet te vinden
daarvoor, persoonlijk noch financieel overwicht bestond niet. Zoo zeg ik: de Abbe12

gaster namen konden tegen de Parregaster niet wegen. Evenwel was deze oude familie
eensgezind en tevreden van aard. Zij hadden harmonie onder elkaar tot een uitnemend
voorbeeld in familieare leven. Doch dit neemt niet weg, dat toen oudoom Rienk op zijn
ziek- en sterfbed, oud 76 jaren, kiezen wilde, hij dus koos en handelde. Hij zelf had
een Parregaster familienaam, en aan zoo een moest hof en haard vervolgens toebehoren. Hij had zijn leven er aan besteed om alleen bezitter te zijn op en met zijn naam
der familie, die bezitter moest blijven.’
Wij hebben al eerder geschreven over de niet zo beste verstandhouding tussen Rienk
en zijn schoonzusters, de echtgenotes van Uilke en Hielke. Die situatie zal, als die
bestendigd is, ook niet hebben bijgedragen aan een hechte en innige relatie met de
Abbegaaster verwanten. Het is en blijft een wonderlijke geschiedenis. Maar hoe ging
het met Pieter als boer? Wat Ûltsje-om daarover vertelt is niet bepaald positief: ‘Ik
sprak van Pieter Sietses zijn krankzinnigheid, wat een ellende. Hij was ook kerkvoogd
geworden en lid van de gemeenteraad van Wymbritseradeel. Het oude huis der hofstee
liet hij door een geheel nieuw vervangen en leefde met zijn gezin op tamelijk groote
voet, totdat zijn geest begon te bezwijken en hij van al zijn eerambten moest afstand
doen en waarna hij uit geldgebrek eenige landen moest verkopen, dat volstrekt niet in
het doel van Rienk (zijn oudoom van wien hij de hofstede geërfd had) was. Het was al
vernedering, welk een bitterheid op een levensweg, zoo kort. Twee van de zes kinderen
zijn reeds verarmd. Vier hebben door huwelijk hun erfdeel kunnen behouden tot nu
toe, anders zoo niet door huwelijk in staat gesteld zou het met deze vier misschien als
met de twee geweest zijn.’
Een triest verloop in de familie en Ûltsje-om vroeg zich dan ook in gemoede af: ‘En
nu nog de vraag, zal hofstede en land nog wel lang in handen van een Wiersma blijven? De Heere verhoede een overgang en doe nog lang een Rienk of een Pieter
Wiersma er bezitter van zijn, om der voorvaderen wil. De plaats is de WIERSMA’S
PLAATS van oudsher. Zij was het; zij is het nog en zij blijve het in lengte van dagen.
“DER VADEREN ERF EEN DIERBAAR PAND”’
Uit de aantekeningen van Ûltsje-om blijkt dat Pieter een geheel nieuwe boerderij liet
bouwen. Die kwam naast de oude boerderij, die daarna werd afgebroken. Dit vond
plaats in 1852 en de eerste steen werd gelegd op 1 april door zijn zevenjarige jongste
zoon Rienk. De herinneringssteen zit nog in de voorgevel van de huidige boerderij.
Het gezin van Pieter en Fokjen leefde, zoals Ûltsje-om schreef, op tamelijk grote voet
en Pieter heeft door geldnood een aantal landerijen moeten verkopen aangezien men
aan lager wal raakte. Omdat zijn eigen geestesgesteldheid ook steeds meer verslechterde moest hij met Fokjen de boerderij uiteindelijk verlaten. Zij verhuisden toen naar
Oosthem. Fokjen overleed in 1876 en Pieter in 1881, op de hoge leeftijd van 81 jaar.
Beiden zijn op het kerkhof in Abbega begraven.
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Herinneringssteen in de voorgevel van de voormalige pleats (2018). (3)

De pleats is tot ongeveer 1890 eigendom gebleven van nazaten van de familie Wiersma en daarna, via de vrouwelijke lijn, ruim tachtig jaar in bezit geweest van de familie Groenveld. Intussen zijn de bijbehorende landerijen verkocht aan naastliggende
boeren en is de opstal (de pleats), toen het geen boerenbedrijf meer was, in andere
handen overgegaan en naderhand verbouwd tot een riante woonboerderij.

Voormalige Wiersmapleats (2019). (4, 5)
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3. FOPPE UILTJES WIERSMA EN MAIKE HAITZES VISSER
In hoofdstuk 1 zijn we Uilke Pieters Wiersma (1764 – 1851) en zijn vrouw Lolkjen
Sijbrens Bruinsma (1767 – 1832) tegengekomen. Voor een goed begrip van het navolgende eerst even een kleine recapitulatie van wat vooraf gaat. Uilke en Lolkjen woonden na hun huwelijk in 1793 tot 1799 in Abbega. Daarna was Uilke tot 1819 pachter
op een boerderij bij Oudega–Wymbritseradeel. In Abbega werden Pieter (1794), Sijbren (1796) en Foppe (1798) geboren. In Oudega volgden Boukjen (1800), Uilkjen
(1802), Anna (1804) en Trijntje (1806). Het was geen gelukkige tijd in Oudega. Het
gezin kwam in armoedige omstandigheden te verkeren en ook kreeg het nog het verdriet te verwerken van het overlijden van de driejarige Anna. Ze moesten het boerenbestaan in Oudega opgeven en keerden in 1819 terug naar Abbega, waar ze dezelfde
woning betrokken die ze in 1799 hadden verlaten. Lolkjen overleed in 1832 en Uilke
kwam in 1849 bij het gezin van zijn zoon Foppe in huis aan de Hemdijk even buiten
Abbega, nadat hij door een beroerte was getroffen. Hij overleed in 1851.
We richten nu onze aandacht op de derde zoon, Foppe. Werd de voornaam van zijn
vader nog als Uilke geschreven, in de volgende generaties is dat niet meer het geval.
Zoon Foppe wordt consequent Foppe Uiltjes genoemd en hij werd de vader van Uiltje
Foppes, de hoofdpersoon van dit boek. We volgen verder de familielijn van Foppe
Uiltjes Wiersma. De achternaam had hij met zijn broers en zusters in 1811 gekregen
via zijn vader, ook al was deze in het register van naamsaanneming als ‘Wierdsma’
geschreven. Foppe was geboren op 7 mei 1798 in Abbega. Toen zijn ouders in 1819
Oudega achter zich lieten en zich weer in Abbega vestigden ging hij niet mee terug.
Hij werd in mei 1819, als 21- jarige, arbeider bij een boer in de buurtschap ‘De Band’
onder Oudega. Waarschijnlijk werkte hij daar tot mei 1826, toen hij als knecht in
dienst kwam bij zijn oom Rienk op de Wiersmapleats in Abbega. In de tussentijd was
hij dienstplichtige geweest voor de Nationale Militie.
Tussen 3 en 5 februari 1825 werd onder andere Friesland getroffen door een stormvloed. De zwakke zeedijken bleken niet bestand tegen de zware noordwesterstorm in
combinatie met springtij. Op veel plaatsen braken de dijken door en een groot deel van
Friesland, waaronder bijna de hele Zuidwesthoek, kwam langdurig onder water te
staan. Foppe werkte toen nog bij de boer onder Oudega. Zijn zoon Ûltsje-om beschrijft later een belevenis van zijn vader uit die tijd: ‘In 1825 woonde hij, tijdens het
zeewater, in de buurt “De Band” te Oudega. Het water was zoo hoog, dat hij met een
bootje van de buurt “De Band” regt over voer naar Abbega, naar zijn vader. Hij voer
onbelet over de Hemdijk bij het huis, waar hij en moeder in 1842 in kwamen te wonen.
Het water was zeer hoog toen in de maand Februari door de doorbraken der zeedijken op den 4 en 5 den dezer maand.’
De schade door de watersnood was enorm. Vooral de lager gelegen delen hadden veel
te lijden, ook naderhand door het zoute zeewater. Het gebied rond Oudega lag wel
twee meter lager dan Abbega en omgeving en dat is misschien ook de oorzaak ge15

weest dat Foppe in 1826 terugging naar Abbega, omdat er mogelijk voor hem in Oudega geen werk meer was. Oom Rienk overleed op 19 april 1834 en vanaf mei 1834
ging Foppe daarom bij zijn vader in de buorren in Abbega wonen. Zijn moeder Lolkjen was twee jaar daarvoor al overleden. Foppe kwam niet in dienst bij de opvolger
van Rienk op de Wiersmapleats, zijn neef Pieter Wiersma. Kennelijk was de situatie in
de familie daarvoor te precair. In de jaren die volgden was Foppe nog vrijgezel en had
hij geen vaste betrekking. Maar hij verdiende veel geld - vertelt zijn zoon later - ‘als
vogelvanger in de herfst en winter 8, en als ymker, hebbende een honderd korven bijen’. Dat laatste liep echter uit op een kleine ramp: ‘In 1836 leed vader op éénmaal
veel schade aan zijn bijen. Een grote rukwind bij een storm wierp zijn bijenstal omver.
Bij een vaart staande, waarbij bijna alle korven in het water kwamen en verdronken.’
Het was in deze tijd dat Foppe zijn toekomstige vrouw, Maike Haitzes Visser, leerde
kennen. Maike was geboren op 6 oktober 1810 in Koudum. Haar ouders waren Haitze
Klazes Visser (1779 – 1851) en Jetske Jetses van der Ploeg (1782 – 1848)9. Haitze en
Jetske kregen negen kinderen: Klaas (1803), Rinske (1805), Gettje (Geertje) (1808),
Maike (1810), Hantze (Hantsen) (1813), Douwe (1816), Rymke (Riemke) (1820),
Albert (1824) en Grietje (1826). Haitze was visser in Koudum en was geboren in
Gaastmeer. Hij was, volgens Ûltsje-om, ‘een godvrezend man’. Uit een brief leert hij
hem kennen als ‘een stille in het land, nooit heb ik hem ergens over horen spreken.
Doch uit zijn brief is duidelijk, dat hij eene man was met een ware en uitnemende
waarheidskennis en een hart vol liefde tot zijn vrouw en kinderen.’ De voorouders van
Haitze Klazes Visser woonden volgens Ûltsje-om vroeger in Balk en waren daar nog
in 1767. Zij behoorden tot de zogenaamde ‘grove mennisten’, een richting binnen de
Doopsgezinden die naar vrijzinnigheid neigde. Van zijn grootmoeder Jetske zegt
Ûltsje-om: ‘Zij was een godzalige vrouw, die in vreugde is gestorven. Ik was nog zeer
jong toen zij mij leerde eerbied voor de Bijbel te hebben. Bij haar sterven vermaande
zij hare kinderen, dat die om haarzelven moesten weenen.’
Het gezin van Haitze en Jetske woonde in Koudum ‘op de Ooste aan de vaartswal op
het eind (varsein) naar de kom van het dorp’. De kinderen in het grote gezin moesten
al jong aan de slag om de kost te verdienen. Dit na een aantal jaren lager onderwijs
waarvan het niveau in die tijd nogal te wensen overliet. Sinds 1806 gold er een wet
voor het lager onderwijs op grond waarvan de overheid verantwoordelijk was voor de
inhoud en kwaliteit daarvan, al bestond er nog geen leerplicht. Voorgeschreven waren
de vakken lezen, schrijven, rekenen en Nederlandse taal. Maike Visser verliet al op
twaalfjarige leeftijd het ouderlijk huis en kreeg eerst een betrekking als dienstmeisje
bij een deurwaarder in Koudum. Daarna kwam ze bij een boer in Koudum, vervolgens
bij een oom en tante in Lytshuzen bij Heeg en in 1827 en 1829 op twee andere adressen in Heeg. In 1830 verhuisde ze naar Oosthem en kwam ze te werken bij boer Roel
8

Bedoeld zal zijn het wilsterflappen. Het vangen van goudplevieren met een slagnet was een al eeuwen bestaand bedrijf
in Friesland dat een flinke verdienste opleverde.
9 De vader van Jetske, Jetse Alberts, nam in 1811 voor hem en zijn kinderen de achternaam Van der Ploeg aan, terwijl
naderhand door familieleden, ook door Jetske, de achternaam Ploeger werd gevoerd. Aanvankelijk werd zij in aktes Jetske
Jetzes en zelfs Jetske Jetzes Wiersma genoemd.
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Gosses Damstra. Het waren steeds korte betrekkingen, soms maar voor een jaar. Van
mei 1831 tot mei 1832 woonde ze bij boer Sipke Gabes Kooistra in Folsgare. Daarna
bij Pieter Schuurmans aan de Abbegaaster Rige en vanaf mei 1834 bij Auke Gerbens
Terpstra te Abbega. Negen betrekkingen als dienstmeisje in slechts twaalf jaar! Sinds
1830 woonde ze binnen de kerkelijke gemeente van Oosthem, Abbega en Folsgare.
De kerkdiensten werden beurtelings in één van de drie dorpen gehouden. In die jaren
zal Maike ongetwijfeld Foppe Uiltjes Wiersma wel eens gezien of getroffen hebben, al
was het alleen maar door het bijwonen van de kerkdiensten. Maar vooral de laatste
betrekking werd heel interessant. Boer Auke Gerbens Terpstra (1756 – 1844) was
getrouwd met Anna Wiersma (1761 – 1837), een zuster van de vader van Foppe en
dus een tante van hem. Foppe werkte sinds 1834 enige tijd bij oom Auke en tante
Anna en toen kwam daar in 1834 de 23-jarige Maike Visser in dienst.
Ûltsje-om weet later veel bijzonderheden te vertellen over het echtpaar Auke Terpstra
en Anna Wiersma. Auke Terpstra was boer op een pleats even ten noorden van de
dorpskom van Abbega ‘aan het voetpad naar het Abbegasterketting’. Aan de noordkant van deze boerderij lag een hoge wier of kleiterp, die Ûltsje-om nog wel had gezien, waaraan de vader van Auke Gerbens zijn achternaam ‘Terpstra’ had ontleend.
Auke en Anna hadden geen kinderen. Ûltsje-om had zijn oudoom Auke nog wel gekend, maar zijn oudtante Anna was al overleden voor hij geboren werd. Hij vertelt
dan: ‘Mijne vader, en, nog ook na hem, mijne moeder, hebben bij deze oud-oom en
tante gewoond. Ook mijn moeders zuster Hantsen heeft bij hen gewoond (van 1832 tot
1834, TEvP). Moeder sprak dikwijls van hun groot appelhof. Zij sprak ook vaak van
het vele geld dat deze lieden hadden. Op de beddeplank stonden gewoonlijk altijd
zakken. Vaak had oom of tante, als er mensen geld gehaald of gebracht hadden, een
zak bij hun stoel of aan de tafelvoet vergeten laten staan. Van deze oudtante heb ik nu
nog de twee zilveren gedreven kerkboekhaken, waarop staat: ANNA PIJTERS 1785.
Moeder kreeg die haken als erfgoed omtrent in het jaar 1842 en ik heb die gekregen
na moeders dood in 1879. Mijne ouders waren van genoemde oudoom en tante mede
erfgenaam bij een klein legaat, overmits er een testament was, en overmits de hofstede
van de oudoom was, en aan diens familie kwam.’
Het is duidelijk, hier hebben Foppe Uiltjes Wiersma en Maike Haitzes Visser elkaar
leren kennen en ze besloten samen verder door het leven te gaan. Foppe was dertien
jaar ouder dan Maike. Het duurde niet lang voordat ze trouwden. Dat gebeurde op 27
mei 1837 in het grietenijhuis van Wymbritseradeel in Sneek. Foppe zijn vader Uiltje
Wiersma en Maike haar ouders Haitze en Jetske Visser waren erbij aanwezig en gaven
hun toestemming voor het huwelijk. Foppe en Maike gingen wonen op het Abbegaaster Ketting, ‘aan de zuidzijde der vaart10 in het huis, staande tegen de opvaart naar de
Morra’. En daar werd op 2 april 1838 Uiltje geboren, Ûltsje-om, die hiervoor al herhaaldelijk aan het woord is geweest vanuit zijn familiekroniek. Uiltje werd gedoopt in
de kerk van Abbega op zondag 22 april door ds. Th. van Berkum.
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Bolswardervaart.
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Aantekening van de doop van Ûltsje-om in het doopboek van de hervormde gemeente van Oosthem, Abbega en Folsgare (1838). (6)

Foppe en Maike woonden tot 1840 op het Abbegaaster Ketting, waarna ze tot mei
1842 inwoonden bij Uilke Wiersma, de vader van Foppe, in de buorren van Abbega.
Daar werd hun tweede zoon Haitze geboren op 31 mei 1842. Vervolgens vestigden ze
zich in 1842 in een woning aan de Hemdijk, ten zuiden van de dorpskom van Abbega.
De tweeling Lolkje en Jetske kwam daar op 12 augustus 1845 ter wereld. In officiële
stukken werd het beroep van zowel vader Uilke als van zoon Foppe ‘arbeider’ genoemd, waaruit blijkt dat zij niet meer zelfstandig boer waren maar bij boeren in de
familie of in de omgeving in dienst waren. Zoals eerder vermeld, werd Uilke in 1849
in huis genomen bij Foppe en Maike aan de Hemdijk, nadat hij een beroerte had gehad
en verlamd was. Als Ûltsje-om op het leven van zijn grootvader terugkijkt schrijft hij:
‘En wonderlijk waren des Heeren leidingen. Hij was rijk in kinderen anders was hij
verarmd. Doch door zijn kinderloos levende en gestorven broer Rienk en zusters Imkje
en Anna werd hij ruim voorzien tot aan zijnen dood toe. Hij hield van zijn rente nog
over voor zijn kinderen’ Ondanks het feit dat Uilke Wiersma als boer uit Oudega in
1819 berooid terugkwam in Abbega met zijn gezin, is hij dankzij de steun van zijn
familie en kinderen er dus weer redelijk bovenop gekomen. Hij hield zelfs nog wat
over van zijn rente-inkomsten voor zijn kinderen, zo lezen we. Uilke overleed op 17
april 1851. Op de overlijdensakte werd zijn naam als Uiltje geschreven. Foppe en
Maike woonden met hun vier kinderen vanaf 1842 aan de Hemdijk en men krijgt de
indruk dat ze in redelijk goede doen waren. Hoewel hij bij de geboorteaangiften van
zijn kinderen steeds als beroep arbeider opgeeft, mogen we aannemen dat hij voor een
belangrijk deel als ‘komelker’11 in het onderhoud van zijn gezin voorzag. Ûltsje-om
weet te melden dat zijn ouders eigenaar werden van het huis met erf aan de Hemdijk
met een stuk land. Tevens werden zij ook nog eigenaar van drie percelen land daar in
de buurt. De totale oppervlakte van hun landbezit met huis bedroeg 1⅔ ha, waar ze in
1842 ⨍2.500,- voor moesten betalen. Dat deden ze in termijnen tot 1865. Ze woonden
tot 1876 aan de Hemdijk waarna ze de boel verkochten voor ongeveer ⨍ 8.000,- en in

11

Kleine boer, keuterboer.
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Oosthem voor ⨍1.400,- een huis met erf kochten op het Streekje12 aan de Bolswardervaart. Ze hadden dus goed geboerd en, volgens Ûltsje-om, veel voordeel gehad van de
gestegen prijzen.

Abbegaaster Ketting (2020). In het buurtje links hebben Foppe en Maike
Wiersma gewoond en is Ûltsje-om geboren. (7)

De kinderen groeiden op in Abbega en bezochten de school in het dorp waar ze les
kregen van meester Gerkema, die bekend stond als een goede onderwijzer. De oudste
zoon Uiltje (Ûltsje-om, onze hoofdpersoon), genoemd naar zijn pake van vaderskant,
zijn toekomstige vrouw en gezin en zijn levensloop gaan we hierna uitvoerig volgen.
Alvorens daarmee in het volgende hoofdstuk een aanvang te maken, lopen we hier
even vooruit op de andere drie kinderen. De tweede zoon, Haitze, werd genoemd naar
zijn pake van moederskant. Hij trouwde in 1864 met Pietje Gerlofs Sijperda uit Abbega. Zij was geboren in Bozum. Ze kregen samen tien kinderen, waarvan er acht in
leven bleven. Pietje overleed in 1878 en in 1881 trouwde Haitze met Jiskjen Klazes
Ringnalda te Abbega, die weduwe was van Hijlke Pieters Wiersma, een achterneef
van Haitze. Van de zes kinderen van Jiskjen en Hijlke waren er drie op zeer jonge
leeftijd overleden. Uit het huwelijk van Jiskjen met Haitze werden nog vier kinderen
geboren. Haitze was aanvankelijk evenals zijn vader boerenarbeider maar koos omstreeks 1870 voor een bestaan als schipper, eerst als praamschipper en later als turfschipper met een eigen skûtsje. Daar kwam naderhand uit voort dat hij een brandstofhandel begon in Oosthem op het Streekje, waar dus ook zijn ouders woonden. Haitze
is, ook door zijn beide huwelijken, de stamvader geworden van een talrijk nageslacht.
We komen hem en nazaten van hem in het vervolg nog meermalen tegen. Van de
12

Tegenwoordig Hernepaed.
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tweelingzusters Jetske en Lolkje trouwde de eerste in 1867 met Sijbren Jans de Jong
(1842 – 1925), timmerman op de Ooste in Koudum. Sijbren en Jetske kregen acht
kinderen. Jetske overleed in 1917 en werd begraven in Koudum. Lolkje bleef ongehuwd. Volgens Ûltsje-om was zij ‘gebrekkig in de spraak en op de voeten van haar
geboorte af’. Zij woonde later in bij haar nicht Rinske Weijma in Oosthem, die getrouwd was met Ruurd Wijma. Lolkje overleed in 1900 en werd begraven op het
kerkhof in Abbega.
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4. JEUGD- EN JONGELINGSJAREN-TIMMERMANSKNECHT
Ûltsje-om bezocht de lagere school in Abbega. Hij sprak later met veel waardering
over de schoolmeester Justus Sikkes Gerkema (1813 – 1864), die hij een vriend
noemde. In de tijd dat Ûltsje-om opgroeide, zo omstreeks het midden van de negentiende eeuw, kende Friesland een redelijke welvaart. De periode van ongeveer 1850
tot 1875 wordt wel een ‘opgaande tijd’ genoemd. De agrarische sector en handel en
nijverheid floreerden. Ook werd de infrastructuur in de provincie verbeterd. Voorheen
ging het vervoer grotendeels over water, maar nu werden meer en nieuwe verharde
wegen aangelegd. En van 1863 tot 1885 kwam het Friese spoorwegnet tot stand. Deze
tijd van opbloei staat in tegenstelling tot de decennia aan het begin en het einde van de
eeuw, toen met name landbouw en veeteelt crisisperiodes doormaakten.
In 1846 maakte de jonge Ûltsje-om een gebeurtenis mee die ongetwijfeld indruk op
hem maakte en hem is bijgebleven. Een tien jaar jongere zuster van zijn moeder, tante
Riemke Visser, besloot met haar aanstaande man, de bakkersknecht Pieter Cornelis
Damstra, te emigreren naar de Verenigde Staten. Ze trouwden in het voorjaar van
1847 en vertrokken spoedig daarna met een groep uit Koudum. Voor haar vertrek
kwam Riemke naar de Hemdijk in Abbega om afscheid te nemen van haar zuster
Maike en zwager Foppe. Ûltsje-om vertelt: ‘Zij was naaister van haar werk en zij
vreesde de Heere in liefde des harten. In het voorjaar van 184613 nam zij te Abbega
afscheid van mijne ouders, en zou toen huwen en vertrekken met vele anderen. (Van
Koudum vertrokken toen 22 personen).’ En dan zijn we getuige van een ontroerend
tafereeltje: ‘Bij het vertrek van mijne ouders bracht ik haar een klein eindje de weg
uit; ik was toen 8 jaar oud. En toen zeide zij tot mij bij het afscheid nemen op de weg
“Vergeet niet Ûltsje dat u bekeerd moet worden.” Haar gezegde is mij altijd bij gebleven tot ik het werd en verstond.’ De emigratie werd een tragedie. Op 21 augustus
1847, al spoedig na aankomst in de Verenigde Staten, overleed Riemke en werd daar
begraven.
Het is opmerkelijk dat een tamelijk grote groep Koudumers naar de Verenigde Staten
vertrok. Dit moet verklaard worden uit de kerkelijke situatie van toen en we vinden
een aanwijzing in de uitvoerige beschrijving die Ûltsje-om geeft van de familie van
zijn moeder. Maike Visser kwam uit een groot gezin met negen kinderen. Als Ûltsjeom het heeft over de jongste zuster van zijn moeder, tante Grietje, schrijft hij: ‘Zij
behoort tot de Afgesch. Ger. Gemeente, als voorheen ook haar vader en moeder en
haar zuster Riemke en Hantsen. De andere broeders en zusters zijn nimmer afgescheiden geweest. Grietje vreest de Heere in liefde.’ In Koudum was een groepering binnen
de plaatselijke hervormde gemeente die beïnvloed werd door de landelijke beweging
onder aanvoering van ds. Hendrik de Cock in Ulrum, die opkwam tegen de misstanden binnen de hervormde kerk en de vrijzinnige-onbijbelse prediking. In 1834 vond in
13

Ûltsje-om verwart hier vermoedelijk 1846 met 1847, want Pieter Cornelis Damstra en Riemke Visser trouwden op 25
maart 1847 in Koudum. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Riemke een jaar daarvoor al afscheid nam van haar familie in Abbega.
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Ulrum de zogenaamde ‘Afscheiding’ plaats en werd door ds. De Cock en zijn kerkenraad verklaard te breken met de ‘valsche’ hervormde kerk, ‘totdat deze terugkeert tot
de waarachtige dienst des Heeren’. In veel plaatsen ontstonden in navolging daarvan
‘Afgescheiden Gemeenten’. De ouders van Maike en drie van haar zusters sloten zich
aan bij de Afgescheidenen in Koudum. Het werd landelijk een roerige tijd, te meer
daar bijeenkomsten van Afgescheidenen van meer dan twintig personen van overheidswege onder het bewind van Koning Willem I werden verboden. De politie trad
streng op tegen heimelijke samenkomsten, die uiteen werden gejaagd. Ook werden
boetes en gevangenisstraffen opgelegd, werden soldaten ingekwartierd en vonden
vernielingen en geweldplegingen plaats. De afgescheidenen voelden zich onderdrukt
en vervolgd.
De hervormde predikant in Koudum in die tijd was ds. J. Folkertsma14, die bij een deel
van zijn gemeente niet in de smaak viel omdat hij allesbehalve rechtzinnig in de leer
was. Een groep leden verliet de plaatselijke gemeente en stichtte in 1836 de 'Christelijke afgescheidene en wedergekeerde gereformeerde gemeente te Koudum'. In 1840
werd deze gemeente officieel als kerkelijke gemeente geïnstitueerd. Intussen was
Koning Willem I opgevolgd door de meer tolerante Koning Willem II. Toch deed
begeerte naar vrijheid velen in het land besluiten te emigreren naar de Verenigde Staten, het ‘beloofde land’, waar volop vrijheid van godsdienst en ruimte was om een
nieuw leven te beginnen. Vooral na 1845 kwam deze trek van landverhuizers uit
Friesland op gang. En zo besloten de tante en oom van Ûltsje-om de oversteek te maken naar de ‘nieuwe wereld’, met alle onzekerheden van dien. Voor hen liep het dus
tragisch af. De opmerking die tante Riemke in 1846 tegen Ûltsje-om maakte ‘Vergeet
niet Ûltsje dat u bekeerd moet worden’ krijgt een bijzondere betekenis als men weet
dat zijzelf een bewuste geloofskeuze had gemaakt die voor haar een bekering inhield.
Klaas Visser was de oudste broer van Maike. Hij was geboren in 1803 en bleef ongehuwd. Misschien gold Klaas wel als de held van de familie, want hij nam in 1831 van
2 tot 12 augustus deel aan de Tiendaagse Veldtocht die plaatsvond op instigatie van
Koning Willem I om de Belgische opstand te onderdrukken. Ûltsje-om beschrijft de
tocht van zijn oom Klaas naar het strijdtoneel en zijn belevenissen tijdens de tien dagen in een korte opsomming, die toch veel interessante informatie biedt: ‘Hij was
schutter. Op Maandag den 1 Augustus verlieten zij Den Haag naar Rotterdam. Des
Dinsdags kwamen zij te ’s-Hertogenbosch met eene stoomboot. Des Donderdags 4
Augustus kwamen zij te Eindhoven. Des Vrijdags kwamen zij te Valkenswaard en
gingen des nachts door en kwamen des Zaterdags omtrent 3 uur namiddags voor
Houthalen. Voor des avonds 9½ namen zij die plaats in op dien dag en hadden één
doode en drie gekwetsten. Zij waren in getal 3600, de vijand was 7000. Des Zondags
den 7 Augustus moesten zij den vijand achtervolgen en kwamen voor Hasselt en namen die dag die stad stormenderhand in. Hun getalsterkte was samen 21000 man, dat
van de vijand onbekend. Prins Frederik verloor er zijn paard. Vreeselijk was het gevecht. 500 man werden gevangen genomen van den vijand. Klaas kwam behouden
14

Ds. Johannes Folkertsma was predikant in Koudum van 1829 – 1866.
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weer thuis.’ 15 Vlak na de veldtocht schreef Klaas een brief aan zijn ouders in Koudum
om hun te melden dat hij gezond en wel het slagveld had overleefd. Moeder Jetske
bracht het goede nieuws over in een lange brief aan haar dochters Rinske en Maike in
Folsgare. De brief is als bijlage bijgevoegd.
Klaas Visser vestigde zich later in Drenthe, in Nijentap in de gemeente Havelte. Zijn
ouders vernamen via een bericht aan het gemeentebestuur in Koudum dat Klaas op 1
mei 1838 was overleden in Nijentap. Ze wisten niet hoe hij aan zijn eind was gekomen
en ze hoorden ook niets over zijn begrafenis. Maike en Foppe lazen het pas eind mei
in een brief van moeder Jetske, waarin zij onder andere opmerkt: ‘Wij laten U weten.
Dat het de Heere van hemel en aarde behaagt heeft ons Klaas uit het tijdelijke weg te
nemen, en zoo wij hopen, in eeuwige heerlijkheid te hebben overgebracht. (…..) Het is
al weer een bewijs, dat de Heere doet met het heir des hemels en de inwoners der
aarde naar zijn welgevallen en daar is niemand, die zijn hand kan afslaan en zeggen:
“Heere wat doet Gij?” Zijn doen is enkel majesteit en heerlijkheid; het is voor ons al
weer een slag.’ Uit deze woorden van Maike haar moeder spreekt een doorleefd en
intens diep geloof. Veel families kregen in die tijden te maken met de dood van naaste
geliefden, die hun vaak op jonge leeftijd al ontvielen als gevolg van slechte leefomstandigheden en tekort schietende medische voorzieningen. In hun verdriet klampten
velen zich vast aan het geloof waarmee ze waren opgegroeid en waaruit ze troost en
steun putten. Moeder Jetske is daar een sprekend voorbeeld van, getuige haar brief.
Zij schrijft ‘het is voor ons al weer een slag’. Drie jaar daarvoor namelijk, in augustus
1835, was dochter Rinske Visser in het kraambed gestorven, na de geboorte van een
meisje. Ze woonde in Folsgare en was getrouwd met Pieter Douwes Weima. Ze was
nog maar 29 jaar oud. De gezonde baby werd Rinske genoemd naar haar moeder.
Broer Douwe Visser, geboren in 1816, was zes jaar in dienst van de cavalerie in het
garnizoen in Dongen Noord-Brabant. Hij is drie keer getrouwd geweest. Uit zijn eerste huwelijk waren er drie zoons. De oudste twee broers emigreerden in 1888 met hun
gezinnen naar Argentinië, waarna de oudste daar al spoedig overleed. De jongste zoon
verdronk in november 1863 in de Fluessen. Het tweede huwelijk bleef kinderloos en
uit het derde huwelijk werden zes kinderen geboren.
Ûltsje-om vertelt ook over zijn oom Albert Visser, de jongste broer van zijn moeder,
geboren in 1823 en ongehuwd: ‘Hij was voor zijne ouders een zoon des ouderdoms,
voor hen zorgende en hen dienende. Zoo ging hij in zijne laatste dagen des levens van
Koudum te werken in de turfmakerij onder Oudega over de meer in de gemeente
H.O.N.16 om mede in de behoeften zijner hoogbejaarde ouders te voorzien. (…..). Hij
overleed op zaterdag 23 oktober 1847 in Koudum. Dit moet opnieuw een zware slag
zijn geweest voor de hele familie en in het bijzonder voor de ouders. Albert was nog
15

Prins Frederik der Nederlanden (1797 – 1881) was de tweede zoon van Koning Willem I. Hij was een van de bevelhebbers tijdens de Tiendaagse Veldtocht, die onder leiding stond van de opperbevelhebber, zijn broer de Prins van Oranje, de
latere Koning Willem II. Laatstgenoemde verloor zijn paard tijdens het strijdgewoel en niet Prins Frederik (zie ook de brief
in bijlage).
16 Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.
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maar 23 jaar. De begrafenis vond plaats op donderdag 28 oktober in Koudum en dan
vertelt Ûltsje-om terloops: ‘daarbij waren moeder en mijn persoon, des morgens van
Abbega geloopen, tegenwoordig’. Moet men zich dat voorstellen, de jonge Ûltsje-om,
negen jaar oud, lopend met zijn moeder Maike naar Koudum om de laatste eer te bewijzen aan oom Albert, een afstand van tussen de 25 en 30 km. Vlak daarvoor zal de
familie ook vernomen hebben dat Riemke in de Verenigde Staten was overleden.
Grootvader Haitze en grootmoeder Jetske werden door Ûltsje-om hoogbejaard genoemd en dat gold zeker voor die tijd. Zij overleefden Albert niet lang meer. Was het
gemis en het verlies van hun jongste zoon, die voor hen zorgde, en al het verdriet dat
ze in een paar jaar hadden meegemaakt hun te veel geworden? Jetske stierf al binnen
een jaar daarna, in 1848, 66 jaar oud, en Haitze in 1851, op 72-jarige leeftijd. Ze waren wel 46 jaar getrouwd geweest. Zwager Dooije Oepkes Talsma, die getrouwd was
met de jongste dochter Grietje, kwam op tragische wijze om het leven. Ûltsje-om heeft
aangetekend dat oom Dooije was ‘gestorven op het land door een groote hitte bezweken in een oogenblik tijds den 5 Juli 1884’. Wat een leed en verdriet in één familie.

Doopsgezinde kerk te Baard, gebouwd in 1856. (8)

Ûltsje-om was veertien jaar toen hij naar zijn oom Pieter Uiltjes Wiersma in OudegaWymbritseradeel ging om het timmervak te leren. Die bouwde in dat jaar, 1852, de
nieuwe pleats van Pieter Sietses Wiersma in Abbega, waarvoor diens zoon Rienk op 1
april de eerste steen legde. Ûltsje-om werkte mee aan de bouw. Een nagenoeg complete Wiersma-aangelegenheid dus. Hij verdiende in dat eerste leerjaar nog niks. In het
volgende jaar kreeg hij zijn eerste verdienste, 45 cent per dag, toen hij meehielp aan
de bouw van een huis van Haring Abma aan de Fluessen onder Het Heidenschap en
aan verschillende bouwprojecten in Oudega. In 1855 werd het loon verhoogd tot 60
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cent per dag, maar Ûltsje-om vond het te weinig en vertrok in juni van dat jaar. Hij
kon werk krijgen bij Hein Visser, timmerman in Nijezijl bij Oosthem en verdiende
daar 75 cent per dag. Maar het was van korte duur want Visser had te weinig werk,
zodat Ûltsje-om datzelfde jaar nog moest omzien naar weer een andere baas. Hij kon
aan het werk bij timmerman Otte Thomas Schuurmans in IJlst en zijn loon kwam toen
op 80 cent per dag, waar hij dan wel 11 uren per dag voor moest werken. In de beide
laatste maanden van 1855 was hij betrokken bij een project van Schuurmans: de aanleg van een stenen voetpad door de weilanden van Oosthem naar Folsgare, dat vooral
bedoeld was voor de kerkgangers. In 1856 bouwde Schuurmans een nieuwe kerk voor
de Doopsgezinde Gemeente in Baard (zie foto op vorige bladzijde), waarvoor het oude
kerkgebouw moest worden afgebroken. Ûltsje-om werkte er ook aan mee en zijn loon
was intussen verhoogd naar 95 cent per dag. Er gebeurde een ongeluk dat nog goed
afliep: ‘Daar te Baard werd ik met een paar anderen bizonder bewaard bij het omvallen der oude kerkmuren; toen wij die zouden afbreken vielen zij vanzelf.’ Als hij dit
voorval beschrijft vermeldt Ûltsje-om terloops het volgende: ‘Daar te Baard heb ik
oom Hendrik, met zijn ééne oog, meermalen gezien, terwijl hij kuiper was.’ Hierna in
hoofdstuk 5, als we de familie van de aanstaande vrouw van Ûltsje-om leren kennen,
zal duidelijk worden wat er was gebeurd met oom Hendrik. In 1857 moest Ûltsje-om
weer van baas veranderen omdat timmerman Schuurmans niet meer werk voor hem
had. Hij kon aan de slag bij Luitzen Tj. Feenstra, timmerman in OudegaWymbritseradeel. Financieel kon hij zich aardig verbeteren, want zijn dagloon kwam
toen op ⨍1,20, wat in die tijd het hoogste was voor een werkdag van elf uren.
Maar begin 1857 zat Ûltsje-om met een kwestie in zijn maag die hem zeer bezighield.
We laten hem zelf aan het woord: ‘Er lag in het begin van 1857 een zwaren steen op
mijn hart: Ik was achttien jaar geworden den 2 April in 1856 en moest nu in 1857
loten voor de Militie17, en vreesde voor soldaat te moeten worden. Op den dag der
aangifte voor de loting zeide een medeloteling in de kamer van het gemeentehuis van
Wymbritseradeel tot de anderen: “Wie van ons zal nu in deze loting de hoogste nummer trekken?” Ik hoor hem dat nog zeggen en ik bad daarbij – ik, van God vervreemde van hart en verduisterde van verstand – ik bad “O Heere hoogste nummer behoef
ik NIET, maar geef mij een nummer, geef mij, die mij vrij doet zijn van soldaat te
worden, want het lot word in de schoot geworpen, maar het geheel beleid is van U.”
En wat geschiedde daarna op den dag der loting: Hij gaf mij de hoogste nummer No
118. Zoo verhoorde de Heere naar zijn raad het gebed van hem, die Hem niet kende
en niet diende. Doch Hij kende mij en gaf mij boven bidden eene vrije nommer, als
een vrucht van het kruis. Ik was zeer blij. Des middags 2 uur was ik weder te huis bij
mijn ouders. Doch helaas! Ik vergat mijn Helper, mijn Redder, mijn Goël 18, te danken
en te dienen. Ik had hem niet lief. U niet mijn Heere! U had mij lief.’
Uit deze op het eerste gezicht vrome ontboezeming blijkt dat het met het godsdienstig
leven van Ûltsje-om in die fase van zijn leven niet goed gesteld was. Kennelijk stond
17

Het moeten opkomen voor de dienstplicht (Militie) gebeurde in het negentiende levensjaar van jongens volgens een
ingewikkeld systeem van loting. Een hoog lotnummer betekende meer kans op vrijstelling.
18 Verlosser.
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hij tamelijk onverschillig tegenover het geloof. In elk geval hoefde hij tot zijn grote
opluchting niet in dienst. Tot augustus 1859 bleef hij bij timmerman Luitzen Tj. Feenstra in Oudega. Vervolgens kwam hij in dienst bij timmerman Auke Durks Wijma in
Nijland. Ze vernieuwden in dat jaar ‘een boerenhuis aan de Jongedijk aldaar, toebehoordende aan den welEd. Heer Petrus de Hoop te Nijland. In 1860 maakten wij
aldaar eene nieuwe school voor de kerk aldaar’.

Voormalige Chr. School te Nijland, gebouwd in 1860. (9)

Tussendoor vermeldt Ûltsje-om: ‘Te gelijker tijd in dat zelfde jaar werd het kanaal of
de vaart van Bolsward tot de Nijezijl verdiept en verwijd.’19 Twee jaar later, in maart
1861, veranderde hij weer van baas en ging hij aan het werk bij zijn oom Tjerk Durks
Wijma in Wommels, de broer van Auke Durks Wijma. Tjerk Wijma was getrouwd
met zijn tante Uilkjen Wiersma, een zuster van zijn vader. Hij kon één cent per uur
meer verdienen, maar dat zinde hem niet. Hij vroeg een- en andermaal om meer loon,
maar oom was niet genegen hem tegemoet te komen. Hij nam daarom al in juni ongevraagd ontslag en vertrok naar zijn ouders in Abbega. ‘En hoewel het mij leed was, dat
ik oom en tante door mijn vertrek bedroefde, evenwel kon ik daar niet blijven.’ Terwijl
hij bij zijn ouders woonde kreeg hij werk bij timmerman Lolke Durks Canrinus in
Abbega. Zeven bazen binnen tien jaar, van de een naar de ander en van het ene bouwproject naar het andere - hij was nu 23 jaar - kennelijk was het hem wat teveel geworden, want hij schrijft: ‘Ik verkoos een stiller leven, hoe gaarne men mij dat te Oosthem
ook had, bij het bouwen van een nieuwe kerk en toren.’ In 1860 waren in Oosthem de
middeleeuwse kerk en zadeldaktoren afgebroken om plaats te maken voor een compleet nieuwe kerk met spitse toren. Had men in Oosthem Ûltsje-om - hij was intussen
ook weer lid van de kerkelijke gemeente - graag bij het grote nieuwbouwproject willen betrekken, maar had hij er geen zin in? Later in zijn kroniek deelt hij nog interessante bijzonderheden mee over de kerkgebouwen van Abbega en Oosthem. Deze
komen aan de orde in hoofdstuk 6.

19

Bolswardervaart die o.a. langs Abbegaaster Ketting en door Oosthem liep.
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Na de terugkomst bij zijn ouders in Abbega vond er in 1861 een belangrijke ommekeer plaats in het leven van Ûltsje-om. Was het een bekering die mede was beïnvloed
door de vriendschap met zijn vroegere onderwijzer? Hij schrijft: ‘En gelukkig! In dit
geboortedorpje leerde ik mijn Heere en Heiland kennen, als mijn verlosser van zondeschuld en bederf. Daarbij gaf de Heere mij een vriend, die een voortreffelijk Theofilus20 was, nl. Justus Sikkes Gerkema, geb. 29 Nov. 1813, onderwijzer der jeugd te
Abbega, die mij onderwees in mijn jeugd en nu daarna. Hij is zalig gestorven 21 mei
1864 (…..) oud 50 jaren.’ Op de bekering van Ûltsje-om is zeker ook de toenmalige
predikant van Oosthem, Abbega en Folsgare, ds. J.H. Guldenarm van invloed geweest.
Deze predikant zou later ook nog een belangrijke rol spelen in zijn leven. We komen
er nader op terug in hoofdstuk 7.
Tot 1862 bleef Ûltsje-om nog in dienst bij timmerman Canrinus. Daarna werkte hij
weer bij zijn eerdere baas Luitzen Tj. Feenstra in Oudega. Maar in 1863 kwamen er
belangrijke veranderingen in zijn bestaan. In mei trouwde hij met Antje Reinders
Bouma uit Nijland, die hij al kende sinds augustus 1859, en in november vestigde hij
zich als zelfstandig timmerman in Abbega. Aan het rusteloze bestaan van timmermansknecht was een einde gekomen. Een nieuwe fase in het leven van Ûltsje-om was
ingetreden.

20

Aan Theofilus draagt de evangelist Lucas zijn twee Bijbelboeken op, het Evangelie van Lucas en de Handelingen van de
apostelen. Theofilus betekent: vriend van God of geliefd, bemind door God.
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5. ANTJE REINDERS BOUMA EN HAAR FAMILIE
Op 13 juni 1839 trouwden in het grietenijhuis van Hennaarderadeel in Wommels
Reinder Jans Bouma en Sijtske Johannes de Roos. Reinder, geboren op 25 mei 1816
in Wommels, was daar werkzaam als timmerknecht. Hij stamde uit een geslacht van
timmerlieden en molenmakers in Oosterend. Sijtske was geboren in Makkum op 22
maart 1812. Zij woonde ten tijde van het huwelijk met Reinder ook in Wommels.
Reinder en Sijtske vestigden zich in Nijland, waar Reinder als timmermansknecht de
kost verdiende. Ze kregen vier dochters: Antje (1841), Doedje (1845), Hendrikje
(1847) en Jantje (1852), die allemaal in Nijland werden geboren. Antje werd de vrouw
van Ûltsje-om. Dat het wereldgebeuren van die tijd aan de familie van Antje Bouma
niet voorbijging blijkt uit een tweetal overgeleverde verhalen.
Grootvader Jan Piers Bouma (1793 – 1843) moest door loting in 1813 in het leger van
Napoleon dienen. Het was in de nadagen van het Franse keizerrijk, waarvan Nederland sinds 1810 deel uitmaakte. De loting vond plaats op 4 september 1813. Op 24
september moest hij zich in Leeuwarden present melden. Daarna vertrok hij op 27
september met zijn legeronderdeel helemaal te voet naar Antwerpen, waar men op 10
oktober arriveerde. De volgende halteplaats was Arras in Frankrijk dat ze op 10 december bereikten. De tocht ging verder naar Langres in Frankrijk waar ze op 31 december aankwamen en op 1 januari 1814 gingen ze al weer verder. Het eindpunt van
de mars was Toulon, aan de kust van de Middellandse Zee, ten oosten van Marseille,
waar ze op 28 januari arriveerden. Jan Piers Bouma heeft in een dagboekje nauwkeurig bijgehouden welke plaatsen ze aandeden en hoeveel uren de totale mars in beslag
nam: van Leeuwarden tot Toulon 58 plaatsen en 427 uren. Op 5 mei 1814 werd hij in
vrijheid gesteld. Keizer Napoleon was intussen verslagen en had op 11 april troonsafstand gedaan. Jan Piers Bouma vertrok naar huis, weer helemaal te voet. Hij kwam op
20 juni veilig aan bij zijn ouders en familie in Oosterend.
Een jaar later trouwde Jan Piers Bouma met Antje Reinders Woudstra (1791 – 1846)
uit Wommels. Zij was een dochter van Reinder Hendriks Woudstra (1753 – 1842) en
Trijntje Douwes (1754 – 1826). Deze Reinder Hendriks Woudstra, de overgrootvader
van Antje Bouma, was politiedienaar van Hennaarderadeel. Hij had als bijnaam
‘Reinder Adsistent’ en was de rechterhand, de assistent, van de grietman van Hennaarderadeel jhr. Idzerd Frans van Eysinga. Ûltsje-om noemt als bijzonderheid bij
Reinder: ‘Doch toen in 1810 Nederland bij Frankrijk werd ingelijfd, als daartoe behoorende, toen nam hij zijn ontslag. Hij wilde niet in dienst van Napoleon en van de
Franschen en werd toen tuinier.’ De grootmoeder van Antje Bouma, Antje Reinders
Woudstra, naar wie ze ook was genoemd, had een broer Hendrik, geboren in 1788, die
als jongeman een wel heel dramatische en ingrijpende ervaring had meegemaakt en
die ervaring wonderwel kon navertellen. Hendrik Woudstra was dus een oudoom van
Antje Bouma. We laten Ûltsje-om aan het woord: ‘Hij ging als soldaat met Napoleon
I naar Rusland in 1812. In November van dat jaar kwam hij voor Moskou en verloor
door de verschrikkelijke koude in één der nachten één zijner oogen. Den 26 Novem28

ber, op Napoleons terugtocht, kwam hij behouden over de rivier de Berezina en eindelijk kwam hij behouden te huis en woonde later te Baard in Friesland. Van de 15.000
Nederlanders was Hendrik één van de 40 die uit Rusland wederkeerden.’21 In het
vorige hoofdstuk verwees Ûltsje-om, toen hij vertelde dat hij meewerkte aan de bouw
van een nieuwe doopsgezinde kerk in Baard, al naar ‘oom Hendrik, met zijn ééne oog’
die hij daar meermalen had gezien. Hendrik Woudstra was van beroep kuiper, vestigde zich in Baard en trouwde in 1824. Door de ontberingen tijdens de tocht naar en van
Rusland in de bittere en barre koude in 1812 had hij dus een oog verloren. Maar hij
had als een van de weinigen de ‘hel van Rusland’ overleefd. Hendrik moet een sterk
gestel hebben gehad, misschien gepaard aan een portie geluk. Hij stierf in 1873 op de
hoge leeftijd van 85 jaar. De moeder van Antje, Sijtske Johannes de Roos, kwam uit
Makkum. Sijtske zal haar vader, Johannes Arends de Roos, nauwelijks gekend hebben. Hij overleed in 1819 toen zij zes jaar was. Ten tijde van haar geboorte was hij
van beroep schipper. In 1822 trouwde haar moeder, Doedje Rientses, voor de tweede
keer. Sijtske had twee zusters, Trijntje en Hendrikje, en een broer Alle. Hendrikje
werd maar zes jaar. Over de familie van Sijtske heeft Ûltsje-om verder weinig meegedeeld.
De woonplaats van Reinder Jans Bouma en Sijtske Johannes de Roos werd Nijland,
waar Reinder de kost verdiende als knecht bij timmerman Auke Durks Wijma. De vier
dochters groeiden op in Nijland. Antje, de oudste, werd geboren op 7 november 1841
en op zondag 12 december in de kerk van Nijland gedoopt door ds. Th. Jentink. In
1853 kreeg ze werk als dienstmeisje bij de weduwe Anna Maij-de Hoop in Nijland,
een zuster van Petrus de Hoop, een rijke landeigenaar die ook in Nijland woonde.
Anna de Hoop was in 1824 in Bolsward getrouwd met Jan Willem Maij uit Amsterdam. Jan Willem Maij was een vrij bekende kunstschilder. Het paar vestigde zich in
Amsterdam, waar in 1825 een dochtertje werd geboren. In 1826 verhuisden ze naar
Hoorn waar Jan Willem Maij in oktober overleed. In februari 1827 werd een tweede
dochtertje geboren, in Bolsward, waar mevrouw Maij intussen woonde. We mogen
ervan uitgaan dat zij met haar beide dochters daarna geruime tijd in Bolsward heeft
gewoond, want de jongste dochter Janna Willemina overleed daar in 1849 nog maar
22 jaar oud. Het lijkt waarschijnlijk dat mevrouw Maij daarna met haar oudste dochter
Pieternella Gelida is ingetrokken bij haar broer Petrus de Hoop in Nijland, die al sinds
1818 weduwnaar was. In 1853 werd Antje dienstmeisje bij de familie Maij-de Hoop.
Pieternella Gelida, die toen nog bij haar moeder in Nijland woonde, trouwde in 1861
met een koopman uit Amsterdam. Antje bleef tot mei 1862 bij de familie Maij-de
Hoop. Mogelijk omdat de dochter het huis had verlaten was er minder werk voor
Antje. Of had mevrouw Maij Nijland ook verlaten en was ze met haar dochter en
schoonzoon naar Amsterdam vertrokken? Van mei 1862 tot mei 1863 was Antje in
dienst van de schoolmeester van Abbega Justus Sikkes Gerkema en zijn vrouw Hinke
Pieters Meilema.

21

Van de volgens de officiële telling 14.482 Nederlandse militairen die deelnamen aan de tocht naar Rusland keerden er
ongeveer 500 levend terug. Het getal ‘40 die uit Rusland wederkeerden’ dat Ûltsje-om noemt heeft mogelijk betrekking op
de Friese jongens die het hadden overleefd.
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Eind augustus 1859 maakten Ûltsje-om en Antje voor het eerst kennis met elkaar.
Ûltsje-om werkte toen, zoals eerder opgemerkt, bij timmerman Auke Durks Wijma in
Nijland. Hij hielp mee aan de bouw van een boerderij aan de Jongedyk, eigendom van
Petrus de Hoop, en in 1860 aan de nieuwe school. Antje was dus toen in dienst van de
familie Maij-de Hoop. Er waren zodoende volop mogelijkheden om elkaar in de kleine dorpswereld van Nijland te ontmoeten en te leren kennen. Ze kregen verkering met
elkaar. En daarna was Antje dus - mogelijk door toedoen van Ûltsje-om - nog een jaar
in huis bij de schoolmeester van Abbega, die een vriend van Ûltsje-om was. Zelf
woonde Ûltsje-om toen ook weer in Abbega bij zijn ouders. Hij schrijft dat het gevolg
was, ‘dat wij ons aan elkander verbonden en na dit alles in het huwelijksbootje stapten’.
Wat was Antje voor meisje? We laten haar man aan het woord: ‘Toen zij nog een kind
was kwam in haar hart de begeerte om de Heere te vreezen en te dienen, zijnde bekommerd over haar zelven geworden, in stilheid bij zichzelven, zonder er over te spreken tot een ander. Zoo heeft zij mij in hare oprechtheid een en ander verteld. Misschien werkte de Heere door zijn H. Geest reeds toen aan haar jeugdig hart, zonder
dat zij er iets van verstond. Haar leerboek tot het doen van belijdenis was de Catechismus. Door Ds. Jentink onderwezen deed zij in dien tijd belijdenis te Nijland in het
voorjaar van 1862. Haar wandel was zoolang vanaf ik haar gekend heb voorbeeldig
in alle opzicht. Toen ik in 1861 mijn Heere en Heiland leerde kennen in mijn arme
zondaarsnood. En toen ik ook daarvan vrijmoedig sprak en getuigenis gaf en met de
wereld brak, schrikte haar dit niet af van mij, maar in tegendeel was het als haar hart
medeging op den nieuwen betreden weg tijdens onze verkering. De Heere gaf mij haar
en ik had van hem in haar een deugdelijke en nooit genoeg gewaardeerde huisvrouw
gevonden. (…..) Het was alsof een stil nieuw en verborgen leven des Geestes in haar
hart werkte en woonde, zonder veel te spreken in angstvallige schroom. Lijden was
haar deel. Reeds als kind was zij ziek door de vaccinatie22. En op een ouderdom van
17 jaren was zij zeer ongesteld een langen tijd.’ Ûltsje-om en Antje stonden in geestelijk opzicht dicht bij elkaar en hadden al in hun verkeringstijd een sterke geloofsband
gekregen, vooral ook na de bekering van Ûltsje-om in 1861. Uit de beschrijving van
Ûltsje-om komt Antje naar voren als een van huis uit vrome jonge vrouw, die ook
moeilijke periodes van ziekte had meegemaakt. Het geloof zal een belangrijke rol
spelen in hun verdere leven samen.
Het huwelijk tussen de 25-jarige Ûltsje-om en de 21-jarige Antje werd voltrokken op
zaterdag 16 mei 1863 in het gemeentehuis van Wymbritseradeel in Sneek door burgemeester mr. Minne Bakker als ambtenaar van de burgerlijke stand. De wederzijdse
ouders waren aanwezig en gaven hun toestemming voor het huwelijk. Ook ondertekenden ze mee de akte, behalve de moeder van Antje ‘verklarende de moeder van de
bruid niet te kunnen schrijven’. De huwelijksinzegening vond een dag later plaats op
zondag 17 mei in de kerk van Oosthem door ds. J.H. Guldenarm. Het jonge paar ging
22

Sinds 1823 was vaccinatie tegen koepokken van schoolgaande kinderen verplicht in Nederland. Hoewel dit een afdoende bescherming bood tegen de besmettelijke infectieziekte, leidde vaccinatie in veel gevallen tot vervelende bijw erkingen.
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wonen in een gehuurde woning van de ouders van Ûltsje-om, naast hen aan de Hemdijk onder Abbega, en in november 1863 begon Ûltsje-om daar een eigen timmerbedrijf.

Handtekeningen van Ûltsje-om en Antje onderaan de huwelijksakte (16 mei 1863). (10)
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6. WOON- EN LEEFOMGEVING – TELLURIUM
In het voorgaande zijn enkele predikanten genoemd, de dominees Van Berkum en
Guldenarm van Oosthem, Abbega en Folsgare, Jentink van Nijland en Folkertsma van
Koudum. Tussen de beide eerstgenoemden en de andere twee ligt een soort scheiding
in het kerkelijk leven van die tijd in Friesland. Zij illustreren als het ware twee verschillende werelden binnen de vaderlandse hervormde kerk. Ûltsje-om kwam uit de
hervormde gemeente van Oosthem, Abbega en Folsgare en via zijn moeder waren er
verbindingen met kerkelijk Koudum. Antje was opgegroeid in de hervormde gemeente
van Nijland.
Oosthem c.a. was een van de centra van het Friese Reveil in de Zuidwesthoek, een
rechtzinnige opwekkingsbeweging binnen de hervormde kerk. De predikanten van
Oosthem waren belangrijke voormannen van deze orthodoxe stroming. Zij stonden in
hoog aanzien en waren zeer geliefd in hun gemeente, die zich kenmerkte door een
sterke rechtzinnige, piëtistische inslag. Het was veel gemeenteleden niet alleen te doen
om de rechte leer maar ook om een persoonlijke heilsbeleving die zich uitte in een
levende en innige vroomheid, geloofsvertrouwen en kerkelijke trouw. De gemeente
van Oosthem c.a. kende een bloeiend geestelijk leven met een sterke band tussen de
predikanten en de gemeenteleden. De Schriftgetrouwe predikanten ds. Th van Berkum
en zijn opvolger ds. J.H. Guldenarm23 verkondigden de zuivere, onversneden Waarheid vanaf de preekstoel en trokken daardoor veel toehoorders, ook uit omliggende
gemeenten. Er was een oprechte honger naar Gods Woord in deze tijd, toen op veel
plaatsen de rechte verkondiging daarvan vaak ver te zoeken was en de orthodoxe belijdenis werd geloochend. De kerkgebouwen van Oosthem, Abbega en Folsgare bleken vaak te klein om de scharen heilbegerigen te kunnen bergen. Dit bloeiende geestelijke klimaat stond in schril contrast met de kerkelijke gemeenten waar andere invloeden leidden tot verkilling en geestelijk verval. Veel predikanten waren de liberale,
vrijzinnige Moderne Theologie (Modernisme) toegedaan en keerden zich vaak fel
tegen de orthodoxie in de kerk. Zij waren vertolkers van de historisch-kritische uitleg
van de Bijbel en voelden zich niet gebonden aan de oude gereformeerde belijdenisgeschriften. Veel kerkleden waren het niet eens met deze opvattingen, voelden zich
geestelijk bekocht, keerden hun gemeenten en predikanten de rug toe en zochten hun
heil elders. De genoemde predikanten ds. Th. Jentink24 van Nijland en ds. J. Folkertsma van Koudum waren aanhangers van het Modernisme.
De geestelijke grondslagen van Ûltsje-om en Antje waren dus heel verschillend. De
gemeente van Oosthem c.a. met zijn rechtzinnige predikanten heeft Ûltsje-om zeker
gevormd. Hij maakte er na een onverschillige periode in zijn jeugd in 1861 een bekering door. Antje is door haar man geschetst als een in haar jeugd al vrome en gelovige
jonge vrouw. Zij groeide op in de hervormde gemeente van Nijland, waar een heel
23

Ds. Theunis van Berkum was predikant in Oosthem c.a. van 1838 tot zijn overlijden in 1858. Ds. Jan Hendrikus Guldenarm stond in Oosthem c.a. van 1859 tot 1877.
24 Ds. Theodorus Jentink was predikant in Nijland van 1834 tot 1882.
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ander geestelijk klimaat heerste. Zoals gezegd, was ds. Jentink een aanhanger van het
vrijzinnige Modernisme. Gaandeweg stuitte deze predikant op steeds meer tegenstand
van orthodoxe leden binnen zijn gemeente, waaraan hij uiteindelijk maar liefst 48 jaar
verbonden bleef. We lezen echter in de beschrijving van Antje haar jeugd geen onvertogen woord over de kerkelijke gemeente van Nijland en over ds. Jentink, bij wie ze
op zondag 4 mei 1862 belijdenis deed. Van deze predikant is later wel gezegd dat hij
een ‘irenisch’ man was. Hoewel vrijzinnig in de leer was hij dus vredelievend en verzoeningsgezind van aard. In de beschrijving van de ouders van Ûltsje-om (hoofdstuk
3) zijn we al tegengekomen dat de vrijzinnige opvattingen van ds. J. Folkertsma in
Koudum leidden tot een kerkscheuring daar en verdeeldheid binnen de familie.
In zijn kroniek vermeldt Ûltsje-om interessante bijzonderheden uit zijn omgeving:
over de kerken van Abbega en Oosthem en over de Hemdijk en Nijezijl. Hij geeft een
overzicht van de bouwgeschiedenis van de kerk van Abbega, het dorp waar hij is geboren en opgegroeid en tot 1865, met onderbrekingen, heeft gewoond. De middeleeuwse kerk van Abbega, gewijd aan de Heilige Gertrudis, werd in 1809 vernieuwd,
waarvoor de eerste steen werd gelegd op 29 juli 1809 door Maria Jakoba (Mietje)
Guldenarm, de driejarige dochter van ds. A. Guldenarm van Oosthem, Abbega en
Folsgare.25 De gedenksteen bevindt zich boven de ingang.

Links: tekening van de verlenging van de kerk te Abbega (1859). Rechts: Abbega kerk, exterieur
(ca. 1950). (11, 12)

Ûltsje-om vertelt:‘Vroeger werd dit dorp Abbega genoemd als zijnde van zeer ouden
datum. In het jaar 1809 is er een nieuwe kerk en toren gebouwd door Pieter Schuurmans, timmerman te Ylst, die later landbouwer was aan de Abbegaster-Rige nog in de
25

Ds. Adamus Guldenarm was predikant van Oosthem, Abbega en Folsgare van 1802 tot 1824 en de vader van de latere
Oosthemmer predikant ds. Jan Hendrikus Guldenarm, die in de pastorie van Oosthem was geboren. Maria Jakoba was een
oudere halfzuster van Jan Hendrikus.
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jaren 1832 en 1833 en bij wien mijne moeder nog heeft gewoond toen omtrent. Hij
was gehuwd, aldaar wonende met Trijntje van Dijk, Wed. van Minne M. Koopmans.
Toen de nieuwe kerk met toren gebouwd was, bleef eerst de oude stompe toren nog
geruimen tijd staan, zoodat er toen twee torens naast elkander stonden, met de bijde
klokken in de oude. De Roomschen meenden, naar zij zeiden, dat zij, zo de oude toren
was afgebroken, geen recht hadden om dan de oude klokken te gebruiken bij overlijden. En alzo stelden zij zich tegen de afbraak. Doch het geschiede toen te onrechte,
want de kerk met toren is eigendom van de Hervormden aldaar, zonder de Roomschen. Doch het bezwaar is, te toegeeflijk niet, maar dwaas als geeist in de minne
geschikt, dat de Roomschen vrij zouden luiden. In 1859, dus 50 jaren later is de kerk
van Abbega verlengd tot zoals die thans is. De eenvoudige eikenhouten preekstoel, uit
de oude kerk in de nieuwe gekomen, was er nog altijd in gebleven tot in 1862, toen er
een nieuwe greenenhouten predikstoel in is gekomen, dewelke ik mede gemaakt heb,
in dat jaar, met Lolke Canrinus. Otte Tomas Schuurmans broeders zoon van Pieter
Schuurmans verlengde in 1859 de kerk. In dezelve onder de vloer liggen vele grafzerken.’ De door Ûltsje-om en Lolke Canrinus gemaakte preekstoel bevindt zich nog
steeds in de kerk van Abbega.

Links: Abbega kerk, interieur (ca. 1950). Rechts: Abbega kerk, preekstoel mede door Ûltsje-om
vervaardigd in 1862 (2020). (13, 14)

Van 1865 tot 1884 heeft Ûltsje-om, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, in
Oosthem gewoond. In 1860 werd de middeleeuwse kerk, die oorspronkelijk gewijd
was aan Johannes de Doper, afgebroken. Ook de oude zadeldaktoren moest het veld
ruimen. Er werd een nieuwe en grotere kerk met spitse toren gebouwd, naar een ontwerp van de Sneker architect Albert Breunissen Troost.
Ûltsje-om heeft de oude kerk nog goed gekend en vertelt er het volgende over: ‘De
toren, die voor dezen te Oosthem stond, was gebouwd in het jaar 1113, welk jaar op
de toren stond aan de zuidzijde. Hij was een stompe toren van groote Friesche steen
34

gebouwd, met een steenen wenteltrap in de zuidwesthoek in dezelve, en hing naar het
westen over. Hij was van vorm als die van Folsgare en als die van Bolsward en was
een derde hoger en dikker dan de eerstgenoemde. De teekening ervan op de schilderij
van het oud Oosthem, in mijn bezit, is hem zeer goed afbeeldende. 26 Hij is in 1861
afgebroken en door de tegenwoordige nieuwe toren vervangen, hebbende 748 jaren
gestaan.

Oosthem hervormde kerk (ca. 1930). (15)

De kerk van dien tijd aldaar, deels van cement of tufsteen gebouwd aleer, had het
voorkomen van nog veel ouder tijd te zijn dan de oude toren. In deze toren hingen
klokken. Op de oudste, de kleinste van de twee, stond: “Hendrick Wegewaert heeft mi
gemaakt in het jaar 1602 tot de stad Campen”. Deze klok is in 1884 door geweldig
stilhouden gescheurd, en toen door een nieuwe vervangen, hebbende 280 jaren bestaan. Bij de verbouwing van kerk en toren in 1861 werd een grijsrode grafsteen uit
de kerk opgeruimd, waarop stond te leezen, onder meer: “Is gestorven 1484 OLCKE
WIJBES pesoman te Oosthem”. Voorts stond op deze steen ook een wapenschild en
daarin een leeuw hangende aan een boomtak. Zoo ook stond er op geschreven: “BID
26

Dit schilderij (vermoedelijk een schoorsteenmantelstuk) is bewaard gebleven en bevindt zich in het bezit van een
achter-achternicht van Ûltsje-om. Het maakte in de zomer van 1877 deel uit van de ‘Historische Tentoonstelling van
Friesland gehouden in Z.M. Paleis te Leeuwarden’. In de ‘Gids voor de bezoekers’ heeft het onder ‘Gezichten op Dorpen
enz.’ bij nummer 42 als vermelding ‘Gezicht van Nieuwezijl op het dorp Oosthem, op doek 845’. Voorts wordt bij 845 als
eigenaar genoemd ‘U.F. Wiersma, Oosthem’.
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VOOR DE ZIEL”. De naam “pesoman” is zeker hetzelfde als “pesona” in de boeken
van Foeke Sjoerds, zijnde iemand die bestuur en toezicht had op personen met een
geestelijk ambt.27 Dus is Oosthem een oud dorp, dat al voor het jaar 1113 bestond en
waar later ook een man van aanzien woonde in de 15e eeuw en voor de Hervorming,
die ook daar daarna spoedig plaats had, en van welken tijd af de lijst der aldaar gewoond hebbende predikanten is bewaard gebleven (…..) op het bord in de kerkekamer
aldaar.’28(…..) Op de andere klok in den toren van Oosthem staat het volgende: “L.
HAVERKAMP me Fecit HORNAE (Hoorn) Ao 1785 voor de kerk van Oosthem zijnde
Grietman Jr. E.S.T. v. B. RENGERS – Predikant PETRUS WIGERI. Kerkvoogden
ULBE UILTIES en RIENK HARMENS”’. De kerkvoogd Ulbe Uilties was nog verre
familie van Ûltsje-om.

Schilderij van oud-Oosthem, uit het bezit van Ûltsje-om. (16)

Van 1842 tot 1863 woonde Ûltsje-om, als hij vanwege zijn werk niet elders verbleef,
bij zijn ouders aan de Hemdijk onder Abbega en de eerste twee jaren na hun huwelijk
woonden hij en Antje in een woning naast die van zijn ouders. Hun oudste dochter
Maaike werd daar geboren. Ûltsje-om beschrijft de Hemdijk zoals die eertijds was en
Nijezijl, de buurtschap onder Oosthem ontstaan in de middeleeuwen, bij de kruising
27

Foeke Sjoerds (1713 – 1770), schoolmeester te Lioesens en Oosternijkerk, heeft veel gepubliceerd over de geschiedenis
van Friesland en ook over kerkgeschiedenis. Het begrip ‘pesoman’ valt niet te herleiden, ook ‘pesona’ niet. Wel komt in de
geschriften van Foeke Sjoerds ‘persona’ voor in de betekenis vroeger in Friesland van pastoor, priester, parochiepriester
en ook als deken of aartspriester. Dat laatste komt overeen met de constatering van Ûltsje-om.
28 De predikantenlijst is tot nu toe bijgehouden en strekt zich thans uit over twee borden die op de oostwand aan weerszijden van de preekstoel in de Johanneskerk van Oosthem zijn bevestigd.

36

van de Hemdijk met de Bolswardervaart. ‘De Hemdijk is een oude dijk tot weering
van het zeewater als zulks nodig was. Hij is van Sneek over de Nijezijl onder Oosthem
langs, ten zuiden van Abbega en Westhem over Blauwhuis tot Tjerkwerd, thans een
grindweg, gemaakt in 1855. Naardat vader vertelde was deze dijk in het begin dezer
eeuw rond en geheel met gras begroeid, wordende voor weide van het vee gebruikt,
zijnde door een menigte hekken de delen van elkander gescheiden. Hier en daar was
hij voor sommige boeren weg naar hunne landen, doch over het algemeen werd hij
niet bereden dan in de wintertijd met paard en sleep om een vat boter naar de markt
naar Sneek te brengen, als de wateren gestremd onbruikbaar waren. De Nijezijl was
toen zeer nauw. Een bootje van vijf voet wijd kon door de sluis, niet wijder. Schepen,
die Ylst had gemaakt, die naar Bolsward moesten, die moesten te Nijezijl aan de
noordzijde er van over de Hemdijk gerold worden. Het brugje over de zijl was toen
een vast brugje van vier voet wijd, om er over te lopen en over te gaan met paard en
sleede (sleeptrog). Later is de sluis verdiept en verwijd en kwam er een ophaalbrug;
voor 1840 was die reeds aldaar en voeren er schepen, die van Amsterdam kwamen,
door de sluis en was de Hemdijk een publieke rijweg geworden. Doch in 1855 werd de
Hemdijk een grindweg van Sneek tot Tjerkwerd. En in 1860, toen dat jaar de vaart
van Bolsward tot de Nijezijl verdiept en verbreed werd, werd de sluis te Nijezijl nogmaals verdiept en verbreed. En nu is van toen af op de weg en in het vaarwater een
druk verkeer. En vroeger was beide niets, noch de Bolswarder vaart, noch de Hemdijk, die in het jaar 1574 en 1575 gemaakt is om tot waterkeering te dienen. 29 In 1904
is de Nijezijl nog verdiept en verwijd met een draaibrug.’

De brug van Nijezijl omstreeks 1905. (17)

29

Ûltsje-om komt hier tot een onjuiste datering van de Hemdijk. Deze is al in het begin van de twaalfde eeuw aangelegd
om de oorspronkelijke kwelders ten zuiden van de Middelzee, de latere hemmen of binnenpolders, te beschermen tegen
vele en grote overstromingen vanuit het zuiden, die een gevolg waren van de ontginning van de veengebieden. In mindere mate hadden de hemdijken een functie als bescherming tegen de stormvloeden van de kant van de Zuiderzee en de
Noordzee.
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In hoofdstuk 3 kwam de watersnoodramp van 1825 al ter sprake die een groot deel
van de Zuidwesthoek van Friesland had geteisterd en desastreuze gevolgen had voor
het leven van alledag, met name ook voor de veeteeltboeren. Ûltsje-om komt nog een
keer terug op de rampzalige nasleep van de overstroming: ‘Op het zeewater en daarvoor in 1825 volgde in1826 groote ziekte in Friesland. Lang bleef het jaar in geheugenis, wordende genoemd: “het zieke jaar” ‘. Velen overleden. Het gebeurde voordat
Ûltsje-om geboren was. Hij zal het dus uit overlevering hebben vernomen. Het is goed
de gevolgen wat nader te beschrijven, omdat ze vrijwel aan geen enkele plaats of familie voorbijgingen. Het stilstaande water in de overstroomde gebieden leidde in 1826
tot stank en bederf op het land. Vers drinkwater was nauwelijks voorhanden. Het ongewone hete weer in de zomer zorgde er mede voor dat er een enorme choleraepidemie uitbrak. De zeer besmettelijke ziekte woedde in de hele Zuidwesthoek.
Vooral Sneek werd zwaar getroffen. Meer dan een tiende deel van de 6.400 inwoners
van de stad overleed in 1826 en 1827 aan de gevolgen van de epidemie.
Uit zijn kindertijd heeft Ûltsje-om een aantal ‘Bizonderheden en plagen in Friesland’
genoteerd:
▪

‘1845. Een strenge en lange winter. Het ijs was omtrent een halve meter dik geworden. Zestien weken was het gesloten water tot na het Paaschfeest.’30

▪

‘1846. Omtrent dit jaar kwam de aardappelziekte voor het eerst en gelijk als de varkensziekte omtrent toen.’

▪

‘1847. Was de Collera ziekte in de Provintie; in Sneek, Bolsward en Oudega zijn toen
ook daaraan menschen gestorven. Mijn vrouw haar vader te Nijland herstelde van die
ziekte.’

▪

‘1848. Was een jaar van duur eten tot in de zomer. Een Kilo roggebrood koste 20 centen. Paardeboonen en duiveboonen werden veel gegeten en stegen tot hoogen prijs.
Zoo was het, dat in de eerste tijd des jaars in de winter in de steden Leeuwarden,
Sneek, Bolsward en Harlingen oproerigheden plaats hadden, en verkoophuizen werden geplunderd, en dat de sterke arm hier en daar tusschen beide moest komen.’

▪

‘1849. Was een verschrikkelijke muizenplaag. Zij aten alle gras af. Hooi werd weinig
gewonnen. De landen waren omgewroet en waren bezet met opgewerkte aardhoopjes.
De muizen speelden over de landen. Er werden bij duizenden gevangen, waaraan ik
meedeed. Maar hun vermenigvuldigen ging onbegrijpelijk snel, bij dat het vangen bezwaarlijk werd bij zeer lage stand van het boezemwater der Provintie; de sloten waren droog, het water in de stromen was zout geworden, uit zee, vaak.’

Ûltsje-om moet zich grondig hebben verdiept in het zonnestelsel en de loop van de
planeten, kortom in de astronomie. In het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in
Franeker wordt namelijk een tellurium bewaard dat door hem is gemaakt. Een tellurium is een toestel om de beweging van aarde en maan aanschouwelijk voor te stellen.
30

Pasen 1845 was op 23 en 24 maart.
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Ûltsje-om was op het gebied van de astronomie autodidact, zoals er in de achttiende
en negentiende eeuw in Friesland meer autodidacten actief waren op dat gebied. Op
het tellurium van Ûltsje-om kunnen de banen van de aarde en de maan ten opzichte
van de zon duidelijk worden gemaakt. Het bestaat uit een plaat van 50 bij 60 cm met
een houten lijst in de vorm van een platte doos. Het geheel is gemaakt van metaal,
hout karton en papier. Aan de hand van bolletjes aan stangetjes kunnen de bewegingen
van zon, maan en aarde worden gedemonstreerd. Op een grote cirkel staan de tekens
van de Dierenriem met hun namen en de maanden vermeld. Lijnen naar de zon in het
centrum geven aan wanneer een nieuw seizoen gaat beginnen. Rond het bolletje dat de
zon voorstelt is een schijf aangebracht met daarop onder andere de schijngestalten van
de maan. Ook wordt aangegeven in welk teken van de Dierenriem de zon zich op een
bepaald ogenblik bevindt. Rond het bolletje van de aarde bevindt zich een kleine
schijf die verdeeld is in tweemaal twaalf uren met daarbij aangegeven nieuwe en volle
maanstand. Tussen een klem zit een lijstje waarop per maand het lengen en korten van
de dagen staat vermeld. Wanneer heeft Ûltsje-om dit tellurium gemaakt en met welk
doel? Hij vermeldt er niets over in zijn kroniek. Het wordt door deskundigen gedateerd op omstreeks 1860. Meestal werden dit soort instrumenten als demonstratiemodel gebruikt. Het is een zeer vernuftig en geniaal stukje werk waar een gedegen kennis
aan ten grondslag ligt.

Tellurium (in bezit van Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, Franeker). (18)
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7. VAN TIMMERMAN TOT GODSDIENSTONDERWIJZER
Op 16 mei 1863 waren Ûltsje-om en Antje getrouwd. In diezelfde meimaand vond er
nog een belangrijke gebeurtenis plaats in het leven van Ûltsje-om. We nemen daarvoor eerst nogmaals de kerkelijke situatie in Oosthem, Abbega en Folsgare in beschouwing. Begin oktober 1858 was de geliefde Reveilpredikant ds. Th. van Berkum
overleden door wie Ûltsje-om was gedoopt. De gemeente was in diepe rouw. Als
consulent werd toegewezen de vrijzinnige ds. Th. Jentink van Nijland. Dit zeer tegen
de zin van het overgrote deel van de gemeenteleden. Maar in maart 1859 kreeg ds.
Van Berkum een waardige opvolger in de persoon van ds. Jan Hendrikus Guldenarm,
wiens vader ook predikant was geweest in Oosthem. Jan Hendrikus was geboren in de
Oosthemmer pastorie. We zijn deze vermaarde en invloedrijke Reveilpredikant in het
vorige hoofdstuk al tegengekomen. De enkele malen gememoreerde bekering van
Ûltsje-om in 1861 vond dus plaats toen ds. Guldenarm enkele jaren in Oosthem c.a.
stond. Hij moet in zijn hart zijn geraakt door de zuivere Bijbelse verkondiging van
deze dominee.

Ds. J.H. Guldenarm, hervormd predikant te Oosthem c.a. van 1859 – 1877. (19)

Op zondag 31 mei 1863 deden er bij ds. Guldenarm in de kerk van Oosthem maar
liefst 24 jonge mensen openbare belijdenis van het geloof, onder wie Ûltsje-om. Antje
had al in 1862 belijdenis gedaan in Nijland bij ds. Jentink (!). In november 1863 begon Ûltsje-om als zelfstandig timmerman. Hij en Antje woonden aan de Hemdijk
onder Abbega. Foppe en Maike Wiersma, de ouders/schoonouders woonden naast
hen, van wie zij ook de woning huurden. Op 19 maart 1864 werd dochter Maaike
geboren. Hoewel genoemd naar haar grootmoeder werd haar naam officieel Maaike en
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niet Maike. Ze werd op 8 mei 1864 gedoopt in de kerk van Abbega door ds. Guldenarm. In mei 1865 verhuisde het jonge gezin naar een door Ûltsje-om zelf gebouwde
nieuwe woning in Oosthem, aan de zuidzijde van de Bolswardervaart, op het Streekje.
Naast hem was er in Oosthem de daar al lang gevestigde timmerman, Durk Canrinus,
en in Nijezijl had Hein Visser zijn timmerbedrijf, bij wie hij in 1855 nog een tijdje als
knecht in dienst was geweest. In Oosthem volgde gezinsuitbreiding. Op 8 oktober
1865 werd Sijtske geboren, genoemd naar de grootmoeder van moeders kant. De doop
vond plaats op 10 december 1865 in de kerk van Oosthem door ds. Guldenarm. Een
derde dochtertje werd geboren op 22 januari 1868. Zij werd Lolkje genoemd, naar de
gehandicapte zuster van Ûltsje-om, en gedoopt in de kerk van Oosthem op 16 februari
1868 door ds. Guldenarm. In 1872 verhuisde het gezin naar het tweede door Ûltsje-om
gebouwde huis op het Streekje. In de rekeningen van de hervormde kerkvoogdij van
Oosthem sedert 1866 komt Ûltsje-om naast Durk Canrinus en Hein Visser regelmatig
voor in verband met onderhoudswerkzaamheden aan de kerk. In 1873 bouwde Canrinus een nieuwe school met onderwijzerswoning. Ûltsje-om verbouwde de oude
school in de buorren tot een aantal woningen.

De buorren van Oosthem ca. 1900. Links de door Ûltsje-om tot woningen verbouwde voormalige
school. (20)

Het navolgende is ook al aangestipt in hoofdstuk 3. Hier wordt de draad weer opgepakt. Intussen waren de beide zoons van Foppe en Maike Wiersma, Ûltsje-om en
Haitze, voor hun broodwinning niet meer gebonden aan het boerenbestaan. Als tim41

merman en schipper verruilden ze Abbega als woonplaats voor Oosthem, dat mede
door zijn ligging aan groot vaarwater meer emplooi bood. Haitze, geboren in 1842,
trouwde in 1864 met Pietje Gerlofs Sijperda, die tien jaar ouder was dan hij. Ze vestigden zich in Abbega en kregen samen tien kinderen, waarvan er twee kort na de
geboorte overleden. Eerst was Haitze boerenarbeider en omstreeks 1870 liet hij als
beroep ‘schipper te Abbega’ noteren. Misschien hebben Haitze en Pietje de woning
betrokken van Ûltsje-om en Antje aan de Hemdijk onder Abbega toen die verhuisden
naar Oosthem. Pietje overleed begin augustus 1878, nog maar 46 jaar. Haitze bleef
achter met acht jonge kinderen. Hij hertrouwde in maart 1881 met de weduwe Jiskjen
Klazes Ringnalda uit Abbega. Haar man Hijlke Pieters Wiersma, een achterneef van
Haitze, was in 1876 overleden. Hijlke en Jiskjen waren eveneens in 1864 getrouwd en
hadden zes kinderen gekregen, waarvan er drie de volwassen leeftijd bereikten. Na
hun huwelijk verhuisden Haitze en Jiskjen met hun wederzijdse kinderen naar de
nieuwe woning van Haitze op het Streekje aan de Bolswardervaart in Oosthem en
sindsdien stond hij geregistreerd als ‘schipper wonende te Oosthem’. Haitze en Jiskjen
kregen samen nog vier kinderen die allemaal in Oosthem werden geboren.
Rond 1870 was Haitze begonnen met het vervoeren van stratendrek31 naar de schrale
zandgronden van Drenthe en hij nam dan uit de veengebieden turf mee terug. Dat is
het begin geweest van de latere turfhandel in Oosthem. In 1876 waren de ouders Foppe en Maike Wiersma ook al van Abbega naar Oosthem verhuisd. Zij hadden hun
woning aan de Hemdijk goed kunnen verkopen en waren in staat om in Oosthem op
het Streekje een woning met erf te kopen voor ⨍ 1.400,-. Dat was het huis naast dat
van het gezin van Ûltsje-om. Zo werd het Streekje nagenoeg een echte Wiersmabuurt: vader en moeder en beide zoons met hun gezinnen woonden zo ongeveer naast
elkaar en zeker twee huizen, mogelijk alle drie, waren gebouwd door timmerman
Ûltsje-om. Moeder Maike overleed op 4 februari 1879 en vader Foppe kwam daarna
inwonen bij het gezin van Ûltsje-om.

Foppe Uiltjes Wiersma en Maike Haitzes Visser, de heit en mem van Ûltsje-om. (21)

31

Stratendrek of stadsvuil bestond uit bij elkaar geveegde bladeren, takken, zand, modder en slib, maar ook uit etensresten, schillen, groente- en tuinafval en fecaliën.
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Ruim tien jaar was Ûltsje-om timmerman en hij was bijna 40 jaar. Intussen was bij
hem de begeerte ontstaan om zijn leven een heel andere wending te geven. De orthodoxe kerkelijke gemeente van Oosthem c.a. met de gevierde, invloedrijke predikant
ds. Guldenarm - ‘de beste dominee van Friesland’ zo werd hij wel genoemd - was een
belangrijke voedingsbodem voor Ûltsje-om om zich in dienst te stellen van de kerk.
Hij wilde godsdienstonderwijzer worden in de Nederlandse Hervormde Kerk. Eerst
volgde hij daarvoor onderwijs bij ds. Guldenarm en toen deze in 1877 vertrok uit
Oosthem vervolgde hij de studie bij ds. W. van den Bijtel in IJlst. 32 Op 28 mei 1879
moest hij examen doen voor het bestuur van de Classis Sneek en met algemene stemmen van de bestuursleden werd hij toegelaten als godsdienstonderwijzer. Wat gebeurde er nadat hij geslaagd en bevoegd was? Ûltsje-om schrijft het volgende: ‘Ik bleef
evenwel bij mijn timmervak, met de gedachte, ter eeniger tijd ergens de Heere te dienen in de verkondiging van het Evangelie.’
Godsdienstonderwijzers hadden als taak binnen de hervormde kerk godsdienstonderwijs te verzorgen op openbare scholen (in sommige plaatsen), de predikanten bij te
staan, zoals bij het geven van de catechisaties, die toen massaal werden bezocht, zondagsscholen te organiseren, pastoraal werk te doen en ook voor te gaan in kerkdiensten. Ze verrichtten veel werk en stonden dicht bij de gewone gemeenteleden. Door
hun inzet droegen ze er in belangrijke mate aan bij dat de kerk ook in de praktijk een
volkskerk was. Ze werden meestal particulier opgeleid voor de akte godsdienstonderwijs, zoals ook bij Ûltsje-om het geval was. Een tekort aan opleiding werd gecompenseerd door persoonlijke Bijbelstudie en een rijke levenservaring. Wie de akte godsdienstonderwijs had behaald kon na sollicitatie worden benoemd door een kerkenraad
of ook door een evangelisatievereniging. Vaak werden ze aangesteld in grote gemeenten om predikanten bij te staan.
Ûltsje-om solliciteerde in de zomer van 1884 naar de betrekking van godsdienstonderwijzer in de hervormde gemeente van Rijssen. Uit 23 sollicitanten werden vijf
gekozen, waaronder Ûltsje-om, die uitgenodigd werden voor het houden van een
proefpreek in de kerk, te catechiseren en zondagsschool te houden. Ûltsje-om was als
eerste van de kandidaten aan de beurt op 3 augustus 1884. De volgende zondagen
kwamen de vier andere kandidaten naar Rijssen. De kerkenraad besloot op 28 augustus met algemene stemmen Ûltsje-om te benoemen tot godsdienstonderwijzer per 1
oktober 1884. Zijn doel was bereikt. Hij werd aangesteld op een jaartraktement van
⨍ 500,-, bestaande uit ⨍ 300,- traktement en ⨍ 200,- toelagen. In de toelagen was
⨍ 75,- begrepen voor het geven van catechisatie in de buurtschap Elsen ten zuiden van
Rijssen. Het betekende een grote verandering voor het gezin van Ûltsje-om te verhuizen van het Streekje in Oosthem naar Rijssen in Overijssel. En dat terwijl het gezin te
kampen had met langdurige ziekte van de oudste en de jongste dochter, Maaike en
Lolkje. Maaike werd omstreeks 1878 ziek en verbleef bijna een jaar lang, van 22 februari 1883 tot 5 januari 1884, in het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Zij werd
behandeld door de chirurg professor Hans Rudolph Ranke (1849 – 1887), die uit Halle
32

Ds. W. van den Bijtel was predikant in IJlst van 1876 tot 1882 en was getrouwd met een dochter van ds. J.H. Guldenarm.
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in Duitsland kwam. Maaike werd in dat jaar vele malen geopereerd aan haar arm, knie
en vingers. Lolkje werd in 1883 opgenomen in het Academisch Ziekenhuis, van 7 mei
tot 7 juni, ook onder behandeling van professor Ranke en werd eenmaal geopereerd
aan haar arm. Ûltsje-om vermeldt dat de zusters bij elkaar op zaal no. 1 lagen en dat
Maaike een dagboek had bijgehouden van haar verblijf in Groningen. Dat had zij ‘met
de linkerhand geschreven als haar brieven, dewijl haar rechterarm ziek was. Lolkje
haar rechterarm was ook ziek, zoo schreef zij ook met de linkerhand’. Verder vertelt
Ûltsje-om: ‘Beide kinderen hadden een best muzikaal gehoor en zongen zeer schoon.’
Wat een zware en zorgelijke tijd moet dit zijn geweest voor het gezin: twee dochters
in Groningen in het ziekenhuis, dat niet naast de deur lag. In een brief aan haar ouders,
gedateerd op 18 december 1883, schreef Maaike vanuit het ziekenhuis: ‘Ik ben hier
niet alleen, de Heere is met mij. Uw liefheb. Maaike.’

Links: Academisch ziekenhuis Groningen (ca. 1900). Rechts: Binnenplaats Academisch ziekenhuis
Groningen (ca.1900). (22, 23)

Welke kwaal hadden deze beide dochters? Het is moeilijk te herleiden. In de familie
wordt overgeleverd dat ze mogelijk hebben geleden aan tuberculose (TBC). TBC kan
op veel verschillende manieren tot uiting komen. Er zijn ook vormen waarbij er gewrichtsontstekingen en abcessen kunnen ontstaan. Dat zou misschien de operaties
kunnen verklaren. Tegenwoordig wordt TBC behandeld met zeer langdurige antibioticakuren. In de negentiende eeuw bestond antibiotica nog niet en was TBC voor veel
mensen dodelijk. Dit lijkt de meest plausibele verklaring, te meer omdat beide dochters niet oud zijn geworden. De middelste dochter Sijtske was gezond. Zij had, evenals
Maaike, in IJlst ‘geleerd de schaar en de naald goed te hanteeren’. Voor grootvader
Foppe Wiersma hield het aanstaande vertrek van het gezin van Ûltsje-om ook een hele
verandering in. Omdat hij bij hen inwoonde verhuisde hij naar het gezin van Haitze en
Jiskjen, een paar huizen verder op het Streekje. Hij overleed ruim een jaar later, op 17
november 1885, en werd begraven op het kerkhof in Abbega. Hij had de hoge leeftijd
van 87 jaar bereikt.
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8. GODSDIENSTONDERWIJZER IN RIJSSEN
Op zondag 5 oktober 1884 zou Ûltsje-om zijn nieuwe taak beginnen in Rijssen. De
verhuizing van zijn gezin van Oosthem naar Rijssen met het huisraad en alle bezittingen gebeurde met het skûtsje ‘Lastdrager’ van broer en oom Haitze Wiersma. Het
werd een meerdaagse reis en Haitze nam zijn zoon Foppe, 17 jaar, en stiefzoon Pieter,
14 jaar, mee als hulpkrachten. Lolkje heeft de hele reis nauwkeurig vastgelegd. Op
dinsdagmiddag 30 september 1884 vertrokken ze uit Oosthem. Ze voeren via Nijezijl,
Osingahuizen, Woudsend, over het Slotermeer naar Sloten en brachten de nacht door
ergens langs een polderdijk tussen Sloten en Follega. De volgende dag ging de tocht
via Follega, over het Tjeukemeer naar Echten en verder via Helomasluis, Ossenzijl,
Kalenberg en Jonen naar Zwartsluis, waar de tweede nacht werd doorgebracht. Donderdags voerde de reis via Hasselt, Zwolle en Lemele naar Schuilenburg. ‘(Een weinig
verder dan Schuilenburg overnachten wij in het end van de rivier de Regge bij het
Almelosche kanaal de derde nacht.)’ Vrijdagsavonds kwamen ze in de buurt van Nijverdal, waar ze overnachtten, en op zaterdagmorgen kwamen ze aan in die plaats. Het
gezelschap bleef overnachten op de boot in Nijverdal tot maandag 6 oktober. Op de
avond van die dag namen Ûltsje-om en Antje met hun drie dochters hun intrek in een
gehuurde woning in de Haarstraat te Rijssen. De inboedel werd maandag en dinsdag
met paard-en-wagens uit het skûtsje naar de woning in Rijssen vervoerd. Haitze en de
beide jongens Foppe en Pieter hielden het skûtsje in Nijverdal tot hun verblijf; ze
bezochten hun familieleden in Rijssen nog op dinsdag en voeren op woensdag 8 oktober weer terug naar Oosthem.

Rijssen, Grote of Schildkerk (ca. 1900). (24)

Maar te midden van deze drukte was er natuurlijk de grote dag, zondag 5 oktober. In
de morgendienst werd Ûltsje-om in de Schildkerk of Grote Kerk door de plaatselijke
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predikant ds. W.J. van Elden33 ingeleid als godsdienstonderwijzer in de hervormde
gemeente van Rijssen. ’s Middags begon Ûltsje-om zijn dienstwerk en preekte hij in
de dienst over Romeinen 1:16-18: ‘16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den
Jood, en ook den Griek. 17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het
geloof leven. 18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle
goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.’
Ds. Van Elden was de enige predikant van de hervormde gemeente van Rijssen, dat
toen een stad was met zo’n 5.000 inwoners. De bijstand en inzet van Ûltsje-om als
kerkelijk werker was een belangrijke en noodzakelijke steun voor de dominee.

Rijssen, interieur Grote of Schildkerk (ca. 1900). (25)

Wat hield de taak van godsdienstonderwijzer in Rijssen in? Dat worden we gewaar uit
de instructie, gedateerd op 1 oktober 1884, die mede door Ûltsje-om was ondertekend.
Hij was ‘verplicht om in alles wat tot zijne betrekking behoort zich te gedragen naar
de aanwijzingen van den voorzitter des kerkeraads’. De godsdienstonderwijzer was
belast met het waarnemen van de catechisatie die de predikant hem zou opdragen en
met ‘het voorgaan op begrafenissen en het bezoeken der gemeenteleden, inzonderheid
der kranken en stervenden.’ Als leider van de zondagsschool moest hij zich gedragen
naar de voorschriften van het desbetreffende reglement. Elke week moest hij met de
onderwijzers en onderwijzeressen van de zondagsschool de voorbereiding bespreken
van het onderwerp dat de volgende zondag behandeld zou worden. Hij moest de belangen behartigen van de jongelings- en knapenvereniging. Eén keer in de week moest
hij catechisatie geven in de buurtschap Elsen, ‘zoolang althans de kerkeraad dit voor33

Ds. Willem Jacob van Elden was predikant in de hervormde gemeente van Rijssen van 1881 – 1888.
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recht aan de buurtschap blijft toekennen’. Bij afwezigheid of ongesteldheid van de
predikant moest hij in de kerk ‘vanaf de voorlezerslessenaar (dus niet vanaf de preekstoel!, TEvP) eene bijbellezing’ houden. Wanneer hij naar het oordeel van de voorzitter van de kerkenraad of door ongesteldheid te weinig tijd had om zich voor te bereiden, mocht hij een leerrede voorlezen die hem door de predikant was aangewezen. Als
de beide kerstdagen in de week vielen was hij verplicht op verzoek van de predikant in
een of twee diensten voor te gaan. Als die dagen net voor of na een zondag vielen
moest hij op verzoek van de predikant een of twee diensten waarnemen. Als de predikantsplaats vacant was ‘gedraagt hij zich in alles wat tot zijne betrekking behoort naar
de aanwijzingen van den kerkeraad die hem deze bij monde van een der ouderlingen
meedeelt’. (…..) Eenmaal ’s weeks vervoegt hij zich ten huize van den predikant of
tijdens eene vacature ten huize van den oudsten ouderling om zijne instructies te ontvangen, aangaande het door hem te verrichten krank- of huis- of begrafenisbezoek.’
De godsdienstonderwijzer had dus een belangrijke en veelomvattende taak in een
kerkelijke gemeente.
Over de nieuwe fase in het bestaan van het gezin van Ûltsje-om lag echter een donkere
schaduw en die betrof de gezondheidstoestand van Maaike en Lolkje. Het zal hem
vaak zwaar zijn gevallen zijn vele werkzaamheden te moeten uitvoeren met daarnaast
de zorgen over de thuissituatie. De langdurige behandeling van Maaike in het Academisch Ziekenhuis in Groningen had haar geen genezing gebracht. Maaike overleed op
woensdag 27 januari 1886, ’s avonds om half negen, na een lijden van acht jaar. Op
aangrijpende en indringende wijze beschrijft Ûltsje-om het einde van zijn intens gelovige oudste dochter: ‘Het leven was haar in 1883 Christus geworden en het sterven
haar gewin, waarnaar in groote onderwerping in haar lijden zij zoo zeer verlangde.
Des maandags, zijnde twee dagen voor haar dood, vroeg zij mij: “Vader, zou ik de
Heere wel mogen bidden, dat Hij mij tot zich zou willen nemen, en niet langer wachten?” Ik antwoordde dat het mocht, onder voorwaarde, als de Heere het goed vond.
Zij antwoordde daarop en zeide: “Ja vader, zoo meen ik het ook, als namelijk de Heere het goed vindt.”’ Moeder Antje verpleegde Maaike in haar lijden tot het laatst toe.
‘En wanneer Maaike zeer veel pijn leed, dan namen zij beiden de toevlucht tot de
Heere door het gebed. En dikwijls gaf de Heere vermindering of nam de pijn weg.
(…..) Zij had gebeden tot het einde bij haar verstand en kennis te mogen zijn. En wonderlijk zij was bij kennis tot de laatste minuut. Haar laatste woorden waren: “Niemand Uwer moet straks om mijn heengaan schreien”. Een lievelings versje van Maaike was:
“Ver boven ’t prachtig sterrendak,
Daar is een heerlijk oord.
Waar zaal’gen in een blank gewaad,
God prijzen ongestoord.
Het Heilig, Heilig is de Heer,
Weergalmt den hemel door.
Daar ‘k hoor ook veler kinderen stem,
Zich mengen in het koor.
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Zoo wij geloven in Gods Zoon,
Dan juichen we ook eens voor den troon,
Dan zien we elkander zalig weer
En scheiden nimmer, nimmermeer.
De Heer, die in den hemel woont,
En in elk nederig hartje troont,
Is mij nabij, bij dag en nacht,
Houdt over mij getrouw de wacht.
In den Hemel is het schoon
Waar men zingt op blijden toon,
Met een een altoos vroolijk harte,
Vrij van alle pijn en smarte;
Daar men juicht voor ’s Heeren troon,
In den hemel is het schoon.”

Al deze versjes werden zoo dikwijls door haar in haar lijden gezongen. Ja, dikwijls in
haar grootste smarten, liggen voor ons nog vers in het geheugen. AMEN HEERE!’
Op zaterdag 30 januari 1886 werd Maaike begraven op het kerkhof in Abbega. Ze was
slechts 21 jaar geworden. Lolkje was na haar operatie in Groningen ook niet genezen
en bleef lijdende aan haar kwaal. Sijtske oefende in Rijssen het beroep uit van modiste
en was daarnaast ruim zes jaar lang ‘onderwijzeres in de nuttige handwerken’ op de
openbare lagere school op een salaris van ruim ⨍ 100,- per jaar.

Rijssen, Haarstraat, waar het gezin van Ûltsje-om woonde (ca. 1900). (26)

Op 2 april 1888 - het was Paasmaandag - werd Ûltsje-om 50 jaar. Hij ging voor in de
kerkdienst in Rijssen en preekte naar aanleiding van Lucas 24:13 over de Emmaüsgangers: ‘En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een vlek, dat zestig
stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs.’ ‘Deze dag was mij een bizondere dag, door de Heere in de bediening gesteld zijnde’, zo noteerde hij in zijn kro48

niek. Ds. Van Elden nam in 1888 een beroep aan naar de hervormde gemeente van
Katwijk aan Zee en op zondag 27 mei nam hij afscheid van Rijssen. Ûltsje-om noemt
hem ‘een goede man en een goed predikant’. Daarna volgde een drukke tijd voor
Ûltsje-om, want hij moest de predikantsplaats volledig vervangen: ‘Tot 24 Febr. 1889
bleef ik toen alleen in de gemeente, alle zondagen in de kerk dienstdoende.’ Op die
datum deed de nieuw beroepen predikant ds. G. van Dorssen Gzn.34 intrede in de gemeente van Rijssen. Ûltsje-om ging ook wel voor in diensten in naburige plaatsen,
zoals in het nabij gelegen Enter.
In het voorjaar van 1889 - Ûltsje-om was toen vier en een half jaar godsdienstonderwijzer in Rijssen - diende hij een verzoek in bij de kerkenraad om ontheven te mogen
worden van het geven van catechisatie in Elsen ‘op grond van lichaamszwakte’. Elsen
lag zo’n vijf kilometer ten zuiden van Rijssen en hij moest er voor het wekelijks catechiseren vermoedelijk lopend naartoe en weer terug, wat waarschijnlijk in toenemende
mate voor hem bezwaarlijk werd. De kerkenraad hield het verzoek aan tot het najaar
van 1889. Op 11 oktober was Ûltsje-om aanwezig in de kerkenraad en verklaarde hij
dat hij wegens lichaamszwakte, ‘te weten borstklachten en de spoedige neiging om te
zweten’, zijn taak in Elsen niet langer meer kon verrichten. Nadat hij de vergadering
had verlaten besloot de kerkenraad ‘dat de klachten geen reden zouden zijn om de
heer Wiersma hierin tegemoet te komen’. Hij werd gehouden om op grond van zijn
instructie wekelijks in Elsen te catechiseren. Uit het vervolg blijkt dat Ûltsje-om
daadwerkelijk gestopt was met naar Elsen te gaan, want op 17 december vroeg de
ouderling uit Elsen ‘wanneer de heer Wiersma weer naar Elsen komt voor catechisatie’. In de kerkenraad werd gezegd dat de houding van de heer Wiersma over de kwestie nog niet veranderd was. Een commissie uit de kerkenraad zou proberen in een
gesprek met de heer Wiersma de zaak tot een goed einde te brengen. Enkele dagen
later bleek dat dat niet was gelukt. Toen ontstond er nog een probleem, want uit onvrede hierover trad de ouderling uit Elsen terug uit zijn ambt. De kerkvoogdij verzocht
om het traktement van de heer Wiersma te verminderen, ‘in verband met het steeds
nog niet geven van catechese in Elsen, een en ander conform de ook door hem getekende instructie’. Daar ging de kerkenraad niet in mee, maar de kwestie bleef onopgelost.
Het werkklimaat was er voor Ûltsje-om door dit alles niet beter op geworden in Rijssen. Hij zag uit naar een andere betrekking en die vond hij in een heel ander deel van
het land. Door de kerkenraad van de hervormde gemeente van Alphen aan den Rijn
werd hij uitgenodigd voor een preekbeurt op zondag 31 mei 1891. Dat had tot gunstig
gevolg dat hij benoemd werd tot godsdienstonderwijzer in die gemeente. Hij vroeg
zijn ontslag aan bij de kerkenraad in Rijssen. De kerkenraad besloot hem dat eervol te
verlenen en ‘met leedwezen’ met ingang van 1 augustus 1891 in de ontstane vacature
te voorzien. Opnieuw brak er een periode aan van verandering en verhuizing voor het
gezin.

34

Ds. Gerrit van Dorssen kwam van Varsseveld en was predikant in Rijssen tot eind 1891, toen hij vertrok naar Elburg.
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9. GODSDIENSTONDERWIJZER IN ALPHEN AAN DEN RIJN
Welke verplichtingen en voorrechten hield de nieuwe taak van Ûltsje-om in? Van de
kerkenraad van de hervormde gemeente van Alphen aan den Rijn (wordt hierna steeds
Alphen genoemd, behalve in citaten) ontving hij de volgende benoemingsbrief:
‘Kerkeraad der Herv. Gem. te Alfen a/d Rijn benoemt bij dezen den heer U. Wiersma
tot zijn Godsdienstonderwijzer. Aan deze betrekking zijn de volgende werkzaamheden
verbonden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

de catechisanten tot 16 jaren te onderwijzen;
ziekenbezoek en
huisbezoek te doen;
eens per maand, vrijdagavond van 7 tot 9 uur, de doopvaders te ontvangen;
zoo het begeerd wordt, begrafenissen te leiden;
om de veertien dagen zondagsavonds voor te gaan; voorts als de predikant vacaturebeurt heeft, dan ook de avondbeurt waar te nemen; bij de feesten en gedenkdagen op te
treden volgens opdracht van den predikant; en in den winter 6 woensdagavondbeurten
te vervullen.

Aan genoemde betrekking zijn de volgende voordeelen verbonden:
a. een salaris van f 650,- per jaar;
b. een vrije woning;
c. zoo het bestuur der Evangelisatie te Boskoop den heer Wiersma aanstelt, om daar de
catechisaties te leiden, toestemming van den kerkeraad die catechisaties te houden, ten
bate van den godsdienstonderwijzer.

Wanneer te eeniger tijd deze overeenkomst mocht worden verbroken, zal, indien dit
van de zijde van den heer Wiersma geschiedt, hij 3 maanden te voren den kerkeraad
hiervan in kennis moeten stellen, terwijl de kerkeraad op zich neemt, indien dit van
zijn hand geschiedt, den heer Wiersma een half jaar te voren hiervan bericht te geven.
Alfen a/d Rijn
13 Juni 1891

Namens den Kerkeraad der Herv. Gem.
te Alfen a/d Rijn,
Ds. Kalkman

De verhuizing van Rijssen naar Alphen verschilde nogal met de verhuizing in 1884
van Oosthem naar Rijssen. Dat gebeurde toen over het water met het skûtsje van Haitze Wiersma en de reis duurde maar liefst vijf dagen. Rijssen was in 1888 komen te
liggen aan de in dat jaar geopende spoorlijn van Deventer naar Almelo en had een
station gekregen. De verhuizing naar Alphen kon dus over het spoor plaatsvinden. Op
zaterdag 1 augustus 1891 werd alle huisraad in een goederenwagon geladen, die op
dinsdag 4 augustus ‘s morgens in Alphen aankwam. Ûltsje-om, Antje, Sijtske en Lolkje verlieten op woensdag 5 augustus tussen negen en tien uur Rijssen en reisden per
stoomtrein over Deventer, Apeldoorn, Amersfoort en Utrecht naar Alphen waar ze
tussen vier en vijf uur ’s middags arriveerden. Toen ze de voor hen bestemde woning
betraden, bleek dat alles uit de wagon al was bezorgd. Ze zetten meteen de spullen
zoveel mogelijk op hun plek en konden de nacht al doorbrengen in hun nieuwe huis.
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De vorige en de nieuwe woonplaats lagen in een totaal verschillende omgeving. Het
glooiende, afwisselende en rijk begroeide Sallandse landschap had plaats gemaakt
voor het kale, vlakke en waterrijke Zuid-Hollandse polderland, dat de nieuwe bewoners ongetwijfeld deed denken aan Zuidwest Friesland. De plaats Alphen, gelegen aan
de Oude Rijn, telde in die tijd zo’n 6.000 inwoners.

Alphen aan den Rijn, Nieuwe Kerk (1900 - 1910). (27)

Op zondag 9 augustus werd Ûltsje-om in de morgendienst in de Nieuwe Kerk35 door
de plaatselijke predikant ds. J.W.H. Kalkman36 ingeleid tot zijn nieuwe betrekking als
godsdienstonderwijzer in de hervormde gemeente van Alphen en in de avonddienst
aanvaardde hij zijn dienstwerk. Daarnaast werd hij, zoals ook blijkt uit zijn benoemingsbrief, verbonden aan de hervormde evangelisatievereniging in Boskoop voor het
geven van catechisatie, ‘als vrije en bijkomende arbeid’. Op 17 augustus begon hij
daar zijn werk in het lokaal van de evangelisatie. Ds. Kalkman vertrok in april 1892
naar Renkum, maar werd terug beroepen naar Alphen en werd er in november 1892
opnieuw predikant. In september 1896 werd hij predikant in Woerden. Over hem werd
opgetekend ‘met straffe hand regeerde hij de gemeente Alphen’. Verder werd vermeld
35

De Nieuwe Kerk werd in 1916 door brand verwoest. Op dezelfde plek verrees een nieuw kerkgebouw, de Adventskerk
die in 1923 in gebruik werd genomen.
36 Ds. Jan Wouter Herman Kalkman was sinds 1889 predikant in Alphen.
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dat de godsdienstonderwijzer werd gewaardeerd als hulp van de predikant ‘in deze
groote gemeente’.
Ûltsje-om verdiende in Alphen aanmerkelijk meer dan in Rijssen, een verhoging van
⨍ 500,- naar ⨍ 650,- per jaar. Dat was een behoorlijk inkomen dat op het niveau lag
van dat van een onderwijzer aan een lagere school. Bovendien hadden ze in Alphen
een ‘vrije woning’, terwijl in Rijssen een woning werd gehuurd. Zijn voorganger als
godsdienstonderwijzer in Alphen, die uit Leiden kwam, was slechts twee jaar in dienst
geweest.

Alphen aan den Rijn, Schoolstraat (ca. 1920). (28)

Het gezin Wiersma woonde in het centrum van Alphen, in de Schoolstraat, vlak naast
de Nieuwe Kerk. In die straat stond vroeger een school, die intussen verbouwd was tot
een viertal woningen. Het voormalige woonhuis van de hoofdonderwijzer was de
woning van het gezin Wiersma. In augustus 1891 wendde Ûltsje-om zich tot de kerkvoogdij omdat de vloer in de voorkamer van hun woning wel een verfje kon gebruiken. De kerkvoogden vonden een verfbeurt niet direct nodig en omdat een nieuw
vloerkleed een dure investering zou worden voor het gezin waren ze wel bereid om de
vergoeding van de verhuiskosten met ⨍ 50,- te verhogen. Dan moesten de bewoners
zich dus zelf maar redden met de toestand van de vloer.
De nieuwe tijd die in Alphen was aangebroken voor het gezin gebeurde onder het
dragen van het verdriet om het heengaan bijna zes jaar eerder van Maaike en onder de
voortdurende zorgen over de gezondheid van Lolkje, die al acht jaar leed aan haar
chronische aandoening. De omstandigheden moeten zwaar hebben gedrukt op de gezinsleden. Een innig geloof en een sterke onderlinge band hielden hen staande en
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gaven hun kracht om verder te leven en in het bijzonder Ûltsje-om om zich te wijden
aan zijn taak als godsdienstonderwijzer in zijn nieuwe standplaatsen. Een bijkomende
zorg was dat moeder Antje ook met gezondheidsproblemen kampte. We krijgen de
indruk dat zij niet sterk was en steeds meer lichamelijke klachten kreeg. Sinds ongeveer 1890 leed ze aan ernstige bloedarmoede en in haar jeugd was zij lange tijd ziek
geweest, zo hebben we gezien in hoofdstuk 5. Ûltsje-om schrijft over zijn vrouw onder meer: ‘Liefst altijd was zij thuis bij hare huishouding bij de kinderen en bij hare
zaken, en gerust kon ik alles aan haar toevertrouwen. Was zij een enkele keer op visite, dan waren hare woorden weinige, uit een vreedzaam gemoed. Ik kan mij niet herinneren, dat zij ooit met iemand twist had of in onmin verkeerde. Het was alsof een stil
en nieuw verborgen leven des Geestes in haar hart werkte en woonde, zonder veel te
spreken in angstvallige schroom. (…..) Alles was zij voor mij en voor de kinderen. En
haar scherp en helderziende oog ontwaarde in ons geringste leed en kleinste smart,
die wij leden. Haar hart was bij haar kudde, in alle zorg tot alle hulp en medelijden.
En door lijden en medelijden leerde zij door Zijnen H. Geest haar bidden. (…..) Zoo
trok en gewende de Heere haar aan Hem.’
In de vergadering van de kerkvoogden op 13 oktober 1893 kwam een verzoek van de
kerkenraad aan de orde of het niet mogelijk was aan godsdienstonderwijzer Wiersma
jaarlijks de kosten van de personele belasting te vergoeden. Het leidde tot discussie in
de kerkvoogdij omdat het betekende dat er in de begroting geen rekening mee was
gehouden. Twee kerkvoogden vroegen ‘hoeveel bijzondere uitgaven de heer Wiersma
heeft wegens beide zieken in zijn gezin’. Besloten werd om ‘den heer Wiersma dit jaar
eene schadeloosstelling van f 20,- toe te kennen en hem voorts vrijheid te geven zolang
de bijzondere omstandigheden blijven bestaan ieder jaar onder inzending van het
belastingpapier een verzoek tot Kerkvoogden te richten om betaling der belasting
zullende dit dan in gunstige overweging worden genomen’. Dit besluit werd bericht
aan Ûltsje-om en aan de kerkenraad, met daarbij de mededeling aan de kerkenraad
‘dat zoolang de bijzondere omstandigheden blijven bestaan het verzoek word overwogen en in geen geval vergoeding aan den eventueelen opvolger wordt toegekend’.
Ûltsje-om bedankte de kerkvoogden schriftelijk voor de toegekende ‘gratificatie’ zoals
de extra tegemoetkoming werd genoemd. Ook volgende jaren werd de gratificatie
verleend, waarop steeds een schriftelijke dankbetuiging van Ûltsje-om volgde.
Met Lolkje ging het langzaamaan steeds slechter. Waarschijnlijk leed zij aan dezelfde
ziekte - verondersteld wordt dat het TBC was (zie hoofdstuk 7) - die haar zuster Maaike ten grave had gesleept. Zij moet voorvoeld hebben dat zij menselijkerwijs gesproken ook jong zou sterven. Aan de ene kant vond zij houvast in haar geloof, aan de
andere kant worstelde ze met diepzinnige vragen en bekropen haar af en toe twijfel en
onzekerheid. Het is aandoenlijk om te lezen, zoals haar vader, met wie ze er vaak over
gesproken zal hebben, openhartig de laatste zware fase van haar leven beschrijft. Ze
waren elkaar zeer na, zoals ook blijkt uit het feit dat hij haar liefdevol met haar koosnaam Lokke noemt. ‘In de jaren 1887 – 1889 bewerkte de Heere haar hart om haarzelven als een verlorene te leeren kennen en om de Heere Jezus te leeren kennen en
liefhebben. Doch zij vergde zulks wel wat in en door de vrees van zelfbedrog. In haar
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laatste levensweken ging zij mij een en ander vertellen van vroeger, hoe het toen met
haar was en ging, en wat zij gehoord en geleerd had. Zoo wist zij mij ook te zeggen en
te vertellen, van dat ik op 3 Juli 1887 te Enter37 in de kerk sprak over Luc. 8:11-15 38
en zij met mij was onder mijn hoorders. Hoe zij vreesde het zaad niet in een goede
aarde te hebben, weder hoopte, zijnde vroeger eenigen tijd te voren als in wanhoop
geweest. En hoe zij in 1889 zooveel leerde uit haar boekje, getiteld: “Wat is het Calvinisme”’.
Dat Lolkje gebukt ging onder zwaarwegende geloofsvragen, bijna theologische kwesties, blijkt uit wat Ûltsje-om optekende: ‘Op de vraag van Lolkje: “Hoe het kwam, dat
de Heere haar in genade aanzag en beweldadigde, in tegenstelling van dat Hij anderen laat wandelen in eigen wegen?” Hierop antwoordde zij: “Dat zulks was naar des
Heeren eigen vrijwillig en genadig welbehagen.” ‘ Daar was zij zeer wel van overtuigd, zoals ook haar zus Maaike. Ûltsje-om gaat verder: ‘ “Vader”, zo vroeg Lokke
eens: “Is dit niet het echte van de staat der genade, dat de Heere zegt: “eer zij roepen
zal ik antwoorden.” Zoodat de Heere de eerste is en niet de mensch, en zoodat het
werk der genade een werk Gods is, in voorkomende, blijvende en achtervolgende
genade.” Zij kende aan haar ziel een werk Gods uit louter genade in verlichting des
verstands en in heiliging van het hart, als ongevraagd en ongezocht allereerst.’
Hieruit blijkt dat deze lijdende jonge vrouw doorkneed was in de kerkelijke leer. Het
zal de invloed van de ouders zijn geweest die de basis hebben gelegd voor haar bevindelijke geloofsovertuiging.
In juli 1894 ging Lolkje snel achteruit. Haar vader beschrijft haar laatste dagen: ‘Des
vrijdags morgens 13 Juli, zijnde een dag voor haar dood, zeide zij: “Vader, zou het
niet lang meer duren, dat ik heenga?” Ik antwoordde weifelend, waarop zij zeide:
“Nog wat geduld dus.” En zeide al vragend: “Of wil vader zijn gedachten niet gaarne
zeggen?” Ik zeide zoo weinig als niets te weten, doch dat ik wel dacht dat Lokke haar
einde snel naderde. En dit bevestigde mijn vrouw ook, toen was het goed, nog een
weinig geduld, bij en in vele ligchaamssmarten en benauwdheid.’ Moeder Antje, hoewel zelf ook zwak ‘en lijdende aan haar lichaam’, stond Lolkje tot het laatst toe bij
zoveel ze bij machte was. ‘En vrijdag ging er een biddende hand tot de Heere omhoog, om gehaald te worden in den nacht, en in den morgen half zes ure ontsliep zij.
Van haar lievelingsversjes moesten wij haar in die week voorzingen (…..).’ Ûltsje-om
noemt onder andere: Psalm 145:7 ‘De Heer' bewaart de ziel, die Hem bemint’, ‘Jezus
steeds te minnen’, ‘Rots der eeuwen in uw schoot’, ‘Rots der eeuwen aan uw voet’ en
Gezang 130:6 ‘Jezus Uw verzoenend sterven’. ‘Ook Lolkje was het leven Christus en
het sterven gewin, waarnaar ook zij met onderwerping verlangde, eindelijk’, zo
schrijft haar vader.
Lolkje overleed op zaterdag 14 juli 1894 en werd op dinsdag 17 juli begraven op het
kerkhof in Abbega naast haar zuster Maaike. Zij was 26 jaar geworden. Wat een
37
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Het dorp Enter ligt in de nabijheid van Rijssen, waar Ûltsje-om dus ook wel voorging in diensten.
De gelijkenis van de zaaier.
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zwaar kruis had dit gezin te dragen. Twee nog jonge dochters die na een lange lijdensweg waren heengegaan. De nabestaanden klampten zich vast aan hun geloof in de
opgestane Heer dat troost en kracht bood: ‘Wij hebben dus geen kinderen verloren
door den dood. Zij beiden zijn van hier weggenomen en zijn verhuisd. Maar verloren
hebben wij hen niet. Wij hebben uit groote genade mogen behouden, als een vrucht
van het kruis van den Heere Jezus Christus, uit oorzaak van Gods eeuwige levensliefde.’ In 1895, na het dramatische vorige jaar, schreef Ûltsje-om: ‘Vele waren de tegenspoeden en wederwaardigheden. Doch vooral in het laatste jaar, door het laatste
lijden van onze lieve Lolkje en de zwakheid mijner geliefde vrouw.’ De lichamelijke
klachten van Antje bleven een bron van zorg. Het gezin, bestaande uit vader 56 jaar,
moeder 53 jaar en de enige overgebleven dochter Sijtske 29 jaar, moest verder en het
werk in de hervormde gemeente van Alphen en de hervormde evangelisatie in Boskoop vroeg de volledige inzet van Ûltsje-om. Hij kwam tot de volgende ontboezeming, gevoed door zijn sterke geloof: ‘Maar hulp van de Heere verkregen hebbende
mogen wij nog heden zeggen: Ebenhaezer39. Ik mocht veelzins gezond wezen en ook
onze lieve Sijtske en zoo arbeid ik al voort hier in onze gemeente en te Boskoop.’
Over Sijtske horen we verder niets, ook niet of ze in Alphen als modiste en handwerkonderwijzeres werkzaam was, zoals in Rijssen. Vermoedelijk is ze in Alphen eerst
grotendeels in beslag genomen door de verpleging van haar zuster Lolkje en, zoals
Ûltsje-om ergens schrijft, nam zij later ‘voor haar kranke moeder de huishouding
waar’. Ging moeder Antje in deze tijd gebukt door het leven en ook worstelend met
vragen over het geloof? Het was ook niet gering wat zij moest doormaken, terwijl ze
ook nog de last droeg van een zwakke gezondheid. Haar man schrijft dat zij ‘altijd van
een zwak, doch tevens van wakkerheid en ijverigen aard’ was. ‘Maar zij had in haar
laatste jaren deze winst, dat zij klein van geest werd, wordende kenbaar een kind der
belofte.’ In verband daarmee verwijst Ûltsje-om naar twee bijbelteksten: Jesaja 66:2
‘maar op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn
woord beeft.’ en Mattheüs 5:3 ‘Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.’ Ûltsje-om vervolgt: ‘Toen wij op oudejaarsavond 1896 met ons
beiden samen in huis zaten en spraken zeide zij tot mij: “Zij had gehoopt, dat, voor
het jaar ten einde was, de Heere haar in de ruimte zou stellen en haar ziel van vrede
zou spreken.” Ik antwoordde haar en zeide bij meer, dat de Heere niet aan tijd of
plaats verbonden was en dat Hij van hare begeerte dan daarnaar wel geven zou. In
1897 kwam er verruiming voor haar hart. Ik vroeg haar daarnaar. En zij antwoordde
mij toestemmend en werd waarlijk vrijmoediger. Dat ik dan daarvan een goed aannemen had was door mijn eigen geloof. Ik had in mijn leven zooveel voor haar gebeden
en gesmeekt en geworsteld. En in mijn hart was het: “De Heere zal mijn bede wel
geven.” Een vrouw van zooveel gebeden zal behouden worden. Immers de Heere zelf
gaf mij te bidden om ook de bede te geven. Zij was de laatste jaren zeer klein en
needrig en zachtmoedig geworden en zeer onderworpen. Nooit hebben wij een enkele
klaagtoon gehoord in al haar lijden en zelfs niet in de laatste vijf weken van groote
zwakheid en smart en ligchaamsbenauwdheden. Daarna zeide zij eenmaal: “Vader
39
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moet voor mij bidden en Sijtske moet mij bedienen.” Op een andere keer zeide zij:
“Sijtske wat heeft u wat uit te staan voor uw moeder, maar de Heere zal het u vergelden.” Eens zeide ik tot haar op vragende wijze: “Als moeder uit deze laatste ongesteldheid niet mag opkomen, dan gaat moeder naar de Heere en naar Maaike en Lolkje?”40 Zij haast niet meer kunnende spreken, zeide daarop zeer vertrouwend en kinderlijk: “JA”. Toen zij sterven ging was haar laatste woord: “verlost”. En zoo schrijf
ik:
Van boven geboren
beneden geleefd
Van boven geboren
beneden geleden
Van boven geboren
beneden gebeden
Van boven geboren
boven in ’t leven.

Haar weg was door lijden tot heerlijkheid. Juffrouw de Wed. S. die op een dag in haar
laatste dagen haar bewaakte en bij haar voor het bed zat, zeide eens tot haar, dat zij
haar inziens zwakker werd en achteruitging. En zij zeide daarbij tot haar: “dat als de
uitwendige mensch verdorven werd, de inwendige mensch maar mocht vernieuwd
worden”, de lieve lijder, die ook zeer wel vernam dat zij zwakker werd en achteruitging zeide daarop tegen haar: “Ja, dat is het voornaamste”. En daar dat haar voornaamste was, zoo heb ik mijn lieve vrouw niet door den dood verloren, en de kinderen
hun moeder niet. En wederzien is alzoo ongetwijfeld waar en naar ziel en ligchaam in
den dag der eerste opstanding, als de bruiloft des Lams aanvangt. En na die bruiloft
van duizend jaren, als dan de wereld Sabbath hier beneden is, zal de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde zijn en alle ding nieuw gemaakt worden en zij de wederoprichting
aller dingen in een geheel nieuw en heilig gewaad, als in den Hof van Eden. Ja, heerlijker dan toen, met de ware Boom des Levens in het midden en de gelovigen man met
zijne gelovige vrouw en gelovige kinderen om Hem heen in eeuwige blijdschap; in
eeuwig wederzien en blijven daarvan. Wij verwachten door het geloof nooit te veel.
Amen. Die in blijdschap weent en in weenen blijdschap heeft; en in smarte troost.
U.F. Wiersma.’
Zo besluit Ûltsje-om zijn beschouwing over en verslag van het einde van zijn vrouw.
Antje overleed op vrijdag 8 juli 1898 om half negen ’s morgens en werd begraven op
dinsdag 12 juli ’s morgens om tien uur op het kerkhof in Abbega. In geloof en met
vertrouwen ziet hij uit naar de hereniging met zijn gestorven geliefden in de eeuwige
heerlijkheid.

40

We mogen aannemen dat in het gezin van Ûltsje-om Fries de voertaal was. Hij heeft zijn hele kroniek in het Nederlands
geschreven, ook citaten van uitlatingen, opmerkingen en gesprekken. Het was vroeger in Friesland niet ongebruikelijk dat
echtparen elkaar niet bij de voornaam noemden maar “heit” (vader) en “mem” (moeder) tegen elkaar zeiden en elkaar
niet aanspraken met “do” (jij) maar met “jo” (u).
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Ûltsje-om heeft zijn kroniek grotendeels geschreven in 1894, na het overlijden van
Lolkje. De beschrijving van het heengaan van zijn vrouw heeft hij later toegevoegd.
Daaropvolgend wijdt Ûltsje-om een uitvoerige beschouwing over het bijbelse visioen
van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, op grond van de tekst uit Openbaring 21
(vers 5). Het komt over als een soort persoonlijke bijbelstudie, waarin hij troost en
kracht vindt in het onpeilbare verdriet om de zware verliezen van zijn beide dochters
en zijn vrouw. Aan het slot van zijn betoog schrijft hij: ‘Zoo word ik met mijne vrouw
hereenigd in den grooten hof op de nieuwe aarde en onze kinderen met ons, in heerlijkheid. Wij zien dus niet alleen elkander weder, maar wij verkrijgen elkander weder
met verheerlijkte zielen en met verheerlijkte ligchamen nieuw gemaakt en opgericht
uit de zonde en hare gevolgen in eeuwige onverstoorde zaligheid en heerlijkheid. (…..)
Wachten op den morgen hier in strijd en hierna in overwinning in den hemel is de
weg, en die is niet te veel bij en door het licht van boven. Amen. Amen. (…..) De Heere
zal zijn grooten naam groot maken in al het oude nieuw te maken.’
Daaraanvolgend heeft Ûltsje-om in een ontroerend gedicht zijn persoonlijke gevoelens
en geloofsbeleving nog eens verwoord
SMARTE
In het lachen heb ik smart
Wie peilt mijne droefenis,
Mijn pijn en weenend hart
Dat dagelijks schreiende is?

Nog vroeg de Heere een offer;
Hij nam ook de jongste heen,
En ons geluid werd doffer
In smart en rouw geween.

Ik had uit des Heeren hand
Eene gift van groote waard
Hier in dit vreemdelings land
Op deeze gevallen aard

Maar nu, wie weegt mijn smarte?
Ik ben met één kind alleen.
Ik ween van ganscher harte
Toch ben ik wel tevreen.

Mijne vrouw zij was een schat,
Zeer deugdlijk; trouwe gezellin
Met mij naar de bovenstad,
Gaande door lijden tot gewin

Mij lieve is bij den Heere;
Twee kinderen om haar heen.
Ik kom ook haast; ik leere
Dan stil te zijn en kleen.

Zoo was zij aan mijn zij
Met drie spruiten teer bemind.
De Heere nam de oudste, wij
Leden en beweenden ’t kind.

Dit is een vrucht van ’t kruis
Van Jezus, mijnen Koning.
Straks zijn wij allen thuis
Vanuit dees aardsche woning.
Amen.
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10. EEN TWEEDE PREDIKANT?
Begin september 1896 vertrok Ds. Kalkman naar Woerden. Hij werd in november
opgevolgd door ds. K.W. Vethake41 uit Rotterdam-Overschie. Die bleef tot juli 1898
en vertrok toen naar Leiden. Al in september 1898 deed weer een nieuwe predikant
intrede in Alphen, ds. J.H. Wensinck42 uit Nijkerk. Hij zou blijven tot zijn emeritaat in
1911. Ds. Wensinck werd beschreven als ‘een stil en bescheiden mensch, van onverdachte vroomheid’. De hervormde gemeente was een ‘één-predikants-gemeente’,
weliswaar sedert een aantal jaren met de steun van een godsdienstonderwijzer. Hoe
was de situatie in de gemeente? Ons werd verteld dat er vaak een venijnige strijd
heerste tussen de kerkvoogden, die over het algemeen de sociaal wat hogere, meer
liberale bevolkingsgroep vertegenwoordigden, en de ouderlingen die dichter bij het
‘gewone volk’ stonden en wat orthodoxer in geloofszaken waren. De predikant en de
godsdienstonderwijzer zaten daar tussenin en hadden wijselijk en gezien hun karakter
weinig behoefte om nadrukkelijk stelling te nemen en zich dan van een deel van de
gemeente te vervreemden. Dit was zo ongeveer het klimaat waarin Ûltsje-om in Alphen zijn werk moest doen. We zullen in het vervolg daarvan nog het een en ander
meemaken en dat vrij uitvoerig behandelen.
In 1901 ontstond in de kerkenraad de wens om een tweede predikant te beroepen. In
de kerkenraadsvergadering van 21 maart bracht een van de broeders bij de rondvraag
in het midden ‘of het ook noodzakelijk en daarom gewenst is dat er in deze gemeente
een tweede predikantsplaats gecreëerd worde. Hem dunkt dat de geestelijke en stoffelijke belangen daartoe dienen.’ Er volgde een bespreking en daaruit bleek dat alle
broeders in beginsel overtuigd waren van de noodzaak, ‘maar om het ingrijpende
gewicht en de verstrekkende betekenis en de groote bezwaren hieraan verbonden’
werd besloten dat er een aparte vergadering aan gewijd zou worden, dan kon iedereen
intussen zijn gedachten nog eens laten gaan ‘over alles wat hiermee in verband staat’.
Mocht de gewenste ‘noodzaak’ worden doorgevoerd dan zou dat ongetwijfeld consequenties hebben voor de godsdienstonderwijzer, voor Ûltsje-om dus. Hoewel daarover
niet was gesproken op 21 maart, althans volgens de notulen, nam de voorzitter van de
kerkenraad, ds. Wensinck, het aan het begin van de vervolgvergadering op 11 april
meteen op voor Ûltsje-om: ‘De voorzitter maakt ernstig bezwaar tegen het ongemotiveerd ontslag dat aan den heer Wiersma zou gegeven moeten worden. Wanneer deze
sukkelende was of zijn werk niet meer kon doen zou hij het eenigzins billijken.’ Zijn
volgende bezwaar was meer van persoonlijke aard. Hij sprak over ‘de ontzettende
moeilijkheid om in ééne gemeente met twee predikanten rustig te arbeiden. Er ontstaat
zoo ligt (= ‘licht’, TEvP) verdeeldheid in de gemeente en tusschen de twee.’ Zijn ‘ernstig bezwaar’ tegen een mogelijk ontslag van Ûltsje-om, zo ruiterlijk aan het begin
van de discussie door hem verwoord, getuigt van een goede verstandhouding tussen
ds. Wensinck en de godsdienstonderwijzer. De overige kerkenraadsleden deelden het
eerste bezwaar niet, ‘omdat zij het heil der gemeente zoeken en meenen dat als de heer
41
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Wiersma vrijwel schadeloos wordt gesteld, deze niets te zeggen heeft’. Voor het tweede bezwaar hadden ze ook geen begrip. Zij meenden ‘dat als zij hun best doen om
alles zooveel mogelijk in de rij te houden, de verhouding tusschen twee predikanten
ook wel goed zal kunnen blijven’. De predikant stond dus in feite alleen in deze discussie en verklaarde aan het slot ‘dat hij zich geheel buiten de zaak houdt’. De andere
kerkenraadsleden konden zich uiteindelijk vinden in het geformuleerde verzoek aan de
kerkvoogden, die er verder over moesten oordelen: ‘De kerkeraad der Ned. Herv.
Gemeente alhier heeft in hare vergadering van 21 maart deze vraag besproken: is het
met het oog op de geestelijke en stoffelijke belangen der gemeente noodzakelijk en
daarom gewenscht dat er een tweede predikantsplaats opengesteld worde. Deze vraag
is door de kerkeraadsleden eenparig bevestigend beantwoord en besluit mitsdien in
zijne vergadering van 11 april zich tot uw geacht college te wenden met verzoek hem
finantieel in staat te stellen in deze groote behoefte naar behoren te kunnen voorzien.’
De kerkvoogden zouden al de volgende dag vergaderen en twee kerkenraadsleden,
waaronder degene die deze zaak aan de orde had gesteld, werden benoemd om het op
schrift gestelde verzoek persoonlijk aan hen te overhandigen en voor hen toe te lichten. Het is ongetwijfeld op 11 april een verhitte kerkenraadsvergadering geweest, want
opmerkelijk is ook de slotopmerking in de notulen: ‘De voorzitter zegt nogmaals dat
hij zich met dit alles niet vereenigt.’
We laten de notulen spreken van de kerkvoogdijvergadering van 12 april. Aan de orde
kwam het schriftelijke bericht van de kerkenraad. Dit stond er volgens de notulen in
de brief: ‘een mededeeling dat door den kerkeraad met algemeene stemmen de wenschelijkheid uitgesproken werd om een tweede predikant alhier te beroepen en in
verband daarmede den catechiseermeester (zo werd de functie van Ûltsje-om ook
vaak aangeduid, TEvP) eervol te ontslaan. De kerkeraad verzoekt aan kerkvoogden de
noodige gelden voor de vervulling van dien wensch toe te staan, zoo mede voor een
pensioen aan den heer Wiersma.’ De brief was ondertekend door de bewuste twee
leden van de kerkenraad en de kerkvoogden werden verzocht die leden toe te laten in
hun vergadering voor een nadere toelichting. Dat gebeurde, maar de beide broeders
konden spoorslags weer vertrekken omdat de kerkvoogden constateerden dat de brief
niet door de voorzitter van de kerkenraad, ds. Wensinck, was ondertekend. De brief
werd als niet geldig erkend en kon zo niet behandeld worden. Na enige tijd keerden de
heren kerkenraadsleden terug in de vergadering met een nieuwe brief van dezelfde
inhoud, nu door ds. Wensinck eigenhandig geschreven en ondertekend. Het door de
predikant ingenomen minderheidsstandpunt moest het naar buiten toe dus afleggen
tegen het feit dat hij als voorzitter geacht werd loyaal te zijn en het kerkenraadsbesluit
te ondertekenen. De beide kerkenraadsleden kregen nu het woord en ‘lichtten (…..)
nader het geestelijk belang der gemeente naar een 2de predikant toe en verzoeken
dringend vervulling van dien wensch door toestaan der noodige gelden.‘ De kerkvoogden antwoordden ‘dat zij de kwestie in ernstige overweging zullen nemen en
(…..) hun besluit schriftelijk aan den kerkeraad wenschen mede te deelen.’ De kerkenraadsleden vertrokken weer en daarna vond in de kerkvoogdijvergadering een eerste
bespreking plaats over het verzoek. Uiteraard moesten de kerkvoogden vooral ook
naar de financiële consequenties kijken. De voorzitter verklaarde ‘in beginsel niet
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tegen het voorstel te zijn, men moet evenwel goed weten, dat uit de huidige kerkelijke
inkomsten geen cent voor dit doel afgestaan kan worden, dat dus het geheele benoodigde bedrag uit een uit te voeren hoofdelijke omslag zal dienen gevonden te worden.’ De andere kerkvoogden waren het met de voorzitter eens en stemden in met zijn
voorstel om de beslissing ‘in deze voor kerkvoogden zoo gewichtige zaak aan te houden tot een volgende bijeenkomst’. Die vond een week later plaats op 19 april. Intussen leek deze zaak ook voor Ûltsje-om een gewichtige te worden. Moest hij mogelijk
het veld ruimen voor een tweede predikant? En gebeurden de besprekingen buiten
hem om? Men krijgt wel sterk de indruk.

Alphen aan den Rijn, interieur Nieuwe Kerk (1900 - 1910). (29)

In de vergadering van de kerkvoogden op 19 april werd de discussie voortgezet, nu
ook aan de hand van het lidmatenboek dat ds. Wensinck ter inzage had gegeven. Men
maakte aan de hand van de lidmatenlijst een schatting naar draagkracht over 248 lidmaten voor een extra omslag en kwam zo op een totale opbrengst van ⨍ 1477,-. De
conclusie was: ‘Dit bedrag is ten eenemale onvoldoende om de plannen der kerkeraad
te kunnen uitvoeren.’ De kerkvoogden ‘wenschen echter eenparig een zaak van zoo
groot belang en van zoo ver reikende gevolgen niet buiten de kennis van notabelen43 te
laten en besluiten mitsdien haar in de aanstaande gecombineerde vergadering onder
het navolgende praeadvies ter tafel te brengen.’ We nemen het ‘praeadvies’ in zijn
geheel over, omdat een eventueel ontslag van Ûltsje-om, als onderdeel van het plan, er
met nadruk in wordt vermeld: ‘Kerkvoogden, hoewel eenparig bereid den kerkeraad
in de behartiging der geestelijke belangen van de gemeente krachtdadig ter zijde te
staan, en met den kerkeraad van oordeel dat deze belangen door het ontslag van den
heer Wiersma en de beroeping van een tweeden predikant ernstig bevorderd zou moeten worden; is van oordeel dat, waar de gewone middelen ontoereikend zijn, de
f 3000,- voor het gevraagde doel ongeveer benoodigd, uit een jaarlijksche omslag
over 248 contribuabelen met den besten wil niet gevonden kan worden en besluit
mitsdien aan de gecombineerde vergadering voor te stellen: op het verzoek van de
43

Het college van notabelen was gekozen door de stemgerechtigde lidmaten en hield toezicht op het beleid van de
kerkvoogden.
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kerkeraad afwijzend te beschikken.’ Kennelijk moesten dus volgens het oordeel van de
kerkenraad, daarin gesteund door de kerkvoogden, de geestelijke belangen van de
gemeente ‘ernstig bevorderd’ worden door Ûltsje-om te ontslaan en een tweede predikant te beroepen. De bestaande combinatie van de ene predikant en de godsdienstonderwijzer kon blijkbaar, volgens het oordeel van de kerkelijke bestuurders, niet meer
het gewenste niveau bieden. Maar het zag ernaar uit dat de ‘financiële wal’ het schip
zou keren.
Het college van notabelen vergaderde, vooruitlopend op de gecombineerde bijeenkomst met de kerkvoogdij, eerst apart over het praeadvies van de kerkvoogden. Uit de
discussie kwam naar voren ‘dat de vergadering eenparig het groote nut van de beroeping van een tweeden predikant erkent. De groote vraag is echter: op welke wijze de
benoodigde ca. f 3000,- jaarlijks bijeen te brengen?’ Ze namen kennis van de nauwkeurige berekening door de kerkvoogdij voor een hoofdelijke omslag over 248 lidmaten die in het gunstigste geval een bedrag van ⨍1477,- zou opleveren en dat op grond
daarvan ‘het plan, onder de gegeven omstandigheden, niet voor uitvoering vatbaar is’.
Een van de leden meende, ‘dat een pensioen of wachtgeldbedrag voor den heer
Wiersma geen f 500,-44 behoeft te bedragen, dat z.i. f 350,- meer dan genoeg is’. Hij
erkende wel de bezwaren tegen de hoofdelijke omslag en was van mening ‘dat de
gelden verkregen kunnen worden uit eene generale verhooging van de huur der zitplaatsen.’ De voorzitter en andere notabelen bestreden deze meningen en de voorzitter
vond zelfs een pensioen van ⨍500,- minimaal, ‘bepaalde men het bedrag lager dan
zou hij zijn ambt neerleggen, want een minder pensioen zou de heer Wiersma niet
menschwaardig kunnen bestaan.’ Het voorstel om de huur van de zitplaatsen te verhogen kreeg ook geen steun. Er zou protest tegen komen van kerkgangers en bovendien zouden hogere bestuursorganen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk hiervoor
geen toestemming verlenen. Het bedoelde lid dat met de voorstellen was gekomen
voelde wel mee met de bezwaren, maar hij zou het ‘bejammeren’ als het hierbij bleef
en ‘wenscht de leden gelegenheid te schenken, haar ernstig te overdenken, wellicht
zou deze of geene nog eene andere wijze tot versterking der inkomsten bedenken. Hij
stelt mitsdien voor de beslissing nog eenigen tijd aan te houden.’ Dit voorstel werd
met acht tegen vijf stemmen aangenomen.
Het leidde ertoe dat het voorstel om de huur van de zitplaatsen te verhogen aan de
kerkvoogden werd voorgelegd die er apart over vergaderden op 7 juni. Er werd uitvoerig over gediscussieerd. De kerkvoogden kwamen eenparig tot de conclusie ‘dat
ook dit middel om tot het ook door hen gewenschte doel te komen onuitvoerbaar is,
daarvoor is het benoodigde bedrag te groot.’ De definitieve beslissing viel in een
buitengewone vergadering van kerkvoogden en notabelen op 13 juni. Er werd eerst
gesproken over het voorstel om de huurprijs van de zitplaatsen te verhogen. De voorzitter van de kerkvoogdij verklaarde dat ook dat middel om aan meer geld te komen
niet uitvoerbaar was. Hij wees erop dat minstens ⨍2.500,- per jaar nodig zou zijn. En
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Hoewel in de verslagen van de kerkenraad en de kerkvoogdij niet genoemd, is er dus al over een pensioen- of wachtgeldbedrag gesproken.
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een huurverhoging over 782 zitplaatsen zou niet toereikend zijn. Enkele leden voerden
het woord en benadrukten enerzijds de wenselijkheid om een tweede predikant te
beroepen, maar zagen anderzijds ook geen kans het benodigde bedrag jaarlijks op te
brengen. De voorzitter van het college van notabelen had uitgezocht dat het alleen
maar mogelijk zou zijn als men kon beschikken over een kapitaal van ⨍70.000,-. Uit
de rente daarvan zou jaarlijks het traktement van een tweede predikant betaald kunnen
worden. Een van de broeders maakte een einde aan de discussie met de wijze woorden
‘dat wij de plannen thans maar moeten laten rusten’. Het bleek dat de hele vergadering het daarmee eens was. Eenparig stemde men ten slotte in met het voorstel van de
kerkvoogden ‘om afwijzend te beschikken op het verzoek van den kerkeraad’. Volgens
de notulen van de kerkenraadsvergadering van 25 juni was er een brief ingekomen van
‘Heeren kerkvoogden, meldende dat de colleges van kerkvoogden en notabelen geen
weg weten om op deugdelijken grondslag een inkomen te verzekeren aan een 2den
predikant in de gemeente.’ Uit de notulen blijkt niet dat naar aanleiding daarvan nog
iets werd gezegd. De mededeling werd blijkbaar voor kennisgeving aangenomen en
hiermee was de kous af.
Vermoedelijk heeft dit alles zich in de beslotenheid van de bestuurlijke colleges afgespeeld, achter de rug om van Ûltsje-om. Wat wij tegenwoordig transparantie noemen
was in die tijd nog ver te zoeken. Het lijkt erop dat hij gewoon zijn werk kon blijven
doen. Maar dat was maar voor een deel het geval. De hele kwestie kreeg voor hem
toch nog een onaangename nasleep. Want wat gebeurde er? In de vergadering van de
kerkenraad op 16 oktober kwam een brief aan de orde ‘van Heeren kerkvoogden die
den kerkeraad voorstellen om, wegens geestelijk en stoffelijk belang der gemeente,
den heer Wiersma niet meer te laten optreden. In de plaats daarvan, zouden dan predikanten van elders uitgenoodigd worden om deze beurten te vervullen ter vergoeding
van ⨍ 10,- per beurt. Dit ingrijpend voorstel, dat geheel ingaat tegen de instructie van
den heer Wiersma en van de beroeping des predikants, wordt van alle kanten bezien
en door eenige opwinding der gemoederen, komt de zaak niet tot haar beslag, maar
zal D.V. op 21 Oct. nader behandeld worden.’ Wat moeten wij verstaan onder ‘geestelijk en stoffelijk belang der gemeente’ ? Werd de prediking door Ûltsje-om beneden de
maat gevonden en werd daardoor het ‘geestelijk belang’ van de gemeente geschaad?
Werden de diensten waarin hij voorging slecht bezocht en brachten de collectes daardoor te weinig op, ten nadele van het ‘stoffelijk belang’ van de gemeente? We komen
er niet achter. Maar in de kerkenraad was er ‘eenige opwinding der gemoederen’ en
men kwam er niet uit. Op 21 oktober kwam de kwestie weer aan de orde en ‘het voorstel van Heeren kerkvoogden waarover in de vorige vergadering zooveel gesproken is,
wordt niet goedgekeurd. Het is te ingrijpend in de bestaande toestanden.’
Volgens zijn instructie moest Ûltsje-om om de veertien dagen voorgaan in de dienst
op zondagavond en in beide zondagse diensten als de predikant een vacaturebeurt
elders moest vervullen. Verder op kerkelijke feest- of gedenkdagen als de predikant
daartoe opdracht gaf en dan moest hij in de winter nog zes diensten op woensdagavond waarnemen. Het ging de kerkenraad dus veel te ver om Ûltsje-om de mogelijkheid te ontnemen voor te gaan in kerkdiensten. Men nam een soort compromisbesluit:
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‘Zoo wordt dan nu dit voorstel goedgekeurd om althans de woensdagavondbeurten
van br. Wiersma trachten te doen vervullen door andere predikanten en de vacaturebeurten van den predikant.’ Twee leden van de kerkenraad waren tegen dit besluit,
waaronder vermoedelijk ds. Wensinck. Het kwam er dus op neer dat Ûltsje-om alleen
nog eens in de veertien dagen op zondagavond mocht voorgaan en in diensten op
kerkelijke hoogtijdagen als de predikant hem daarvoor aanzocht. De kerkvoogden
kregen een brief met de volgende inhoud:‘De kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente
vergaderd den 16 en 21 Oct. 1901 heeft in verband met het ingekomen voorstel van
Heeren kerkvoogden in zijne vergadering van 21 Oct. besloten met meerderheid van
stemmen: de woensdagavondbeurten van den heer Wiersma en de vacaturebeurten
van den predikant door een predikant van elders trachten te doen vervullen. Derhalve
wenscht de kerkeraad voor die beurten van uw welwillend aanbod gebruik te maken.’
Men liet er geen gras over groeien. Er werden al meteen namen van predikanten genoemd die mogelijk de openvallende diensten in Alphen de rest van het jaar konden
invullen. Wij kunnen niet tot een andere conclusie komen dan dat de hele beweging
binnen de kerkenraad, de kerkvoogdij en het college van notabelen voor Ûltsje-om
persoonlijk een sneue afloop had. Dit moet hem wel geraakt hebben.
In 1906 bleek Ûltsje-om er slecht aan toe te zijn, zo lezen we in de notulen van de
vergadering van kerkvoogden van 10 augustus 1906: ‘De voorzitter zegt dat de catechiseermeester Wiersma van dien aard is dat hij zijn dienst niet vervullen kan, vooruitzicht op beterschap bestaat volgens de meening van zijn geneesheer niet.’ Wat zijn
toestand inhield worden we niet gewaar, maar deze moet vrij ernstig en uitzichtloos
zijn geweest. De kerkvoogden stonden op het standpunt dat zij de kerkenraad ‘moesten doen weten dat zij bereid zijn Wiersma te pensioneren’ en hem een pensioen van
⨍ 500,- per jaar toe te kennen ‘mits hij zijn eervol ontslag zoo spoedig mogelijk aanvraagt en zijn huis verlaat’. Tevens waren ze van oordeel om geen middelen beschikbaar te stellen voor een opvolger van Ûltsje-om. Zij vonden dat ds. Wensinck tegen
een extra toelage van ⨍300,- per jaar zoveel mogelijk het werk van Ûltsje-om op zich
moest nemen en voor preekbeurten die hij niet kon vervullen mocht hij op kosten van
de kerkvoogdij predikanten van elders aantrekken. Ds. Wensinck werd in de vergadering genodigd en stemde in met de voorstellen. Hij zegde toe hierover zo spoedig
mogelijk de kerkenraad bijeen te zullen roepen. Wel had hij nog een wens. Omdat hij
nu meer huisbezoeken moest afleggen in de gemeente vond hij het nodig dat hij één
dag in de week de beschikking kreeg over een rijtuig. Moest hij dat zelf betalen, zo
vroeg hij?
In de kerkvoogdijvergadering op 24 augustus kwam een brief ter tafel van de kerkenraad waarin deze liet weten dat hij het niet in het belang van de gemeente vond dat er
geen opvolger van de heer Wiersma zou worden benoemd. Twee kerkenraadsleden
woonden de vergadering bij. Er werd indringend gesproken over de gevolgen van het
ontslag van Ûltsje-om. Namens de kerkenraad werden twijfels geuit over de inzet van
ds. Wensinck, namelijk dat hij ‘wel de lusten maar niet de lasten van deze verandering dragen zal. De gemeente zal er nog meer onder lijden, de toestand nog onhoudbaarder worden’, zo werd betoogd. De kerkvoogden deelden die twijfels niet en ver63

klaarden dat de dominee in hun midden had beloofd ‘dat hij zoo veel doenlijk het werk
van den heer Wiersma op zich nemen zal’. Zij wilden afwachten of hij zich aan zijn
beloften zou houden. Zo niet, dan zou er weer over gesproken moeten worden. Er
werd ten slotte een voorstel geformuleerd dat schriftelijk ter beoordeling aan de kerkenraad zou worden voorgelegd en onder andere betrekking had op het ontslag van
Ûltsje-om. Zo luidde de aanhef: ‘Conceptvoorstel van kerkvoogden aan notabelen,
kerkvoogden den kerkeraad gehoord, hebben de eer het navolgende in zijne onderdelen onafscheidelijk voorstel, voor te stellen. – ten eerste met 1 October in te trekken
het besluit waarbij de kerkeraad in staat gesteld wordt een godsdienstonderwijzer te
salieeren (= salariëren, TEvP) ten tweede met ingang van 1 October aan den heer
Wiersma een jaarlijks pensioen van vijfhonderd gulden te verleenen.’
Verder zou ds. Wensinck per 1 oktober bij wijze van proef voor één jaar een persoonlijke toelage van ⨍300,- krijgen ‘onder gehoudendheid dat voornoemde predikant
zooveel van het dienstwerk van den godsdienstonderwijzer op zich neemt, als voor Z.
Eerwaarde slechts doenlijk is’. En dan was er nog het rijtuig waar ds. Wensinck om
had gevraagd. Hij zou een nader overeen te komen tegemoetkoming ontvangen ‘in de
kosten van een huurrijtuig benoodigd om wekelijks een dag huisbezoek in de gemeente
te verrichten’. Wat de preekbeurten betreft werd ds. Wensinck gemachtigd als het
voor hem onmogelijk was ‘alle predikbeurten eertijds door den heer Wiersma verricht, waar te nemen, predikanten (geen godsdienstonderwijzer, noch zendeling) van
elders te doen optreden, zullende kerkvoogden daarvoor tien gulden betalen’. De
aanwezige kerkenraadsleden zouden het conceptvoorstel overbrengen aan de kerkenraad, waarna de kerkvoogden het advies van de kerkenraad zouden vernemen.

Boskoop, voormalig gebouw hervormde evangelisatievereniging. (30)
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Op 7 september werd het de kerkvoogden uit de reactie van de kerkenraad niet duidelijk wat die nu wilde: ‘een hulpprediker of een godsdienstonderwijzer op den voet van
salarieering en vrije woning als de heer Wiersma?’ De kerkeraad kreeg de gelegenheid zich alsnog nader te verklaren voor 14 september. En toen viel op 14 september
in een vergadering van kerkvoogden en notabelen de definitieve beslissing: ‘Op voorstel van kerkvoogden wordt met algemeene stemmen besloten den godsdienstonderwijzer U. Wiersma met ingang van 1 October e.k. een jaarlijksch pensioen van f 500,- zoo
lang hij leeft te verleenen. Voorts den kerkeraad te machtigen een opvolger te benoemen op dezelfde conditiën als bij den heer Wiersma.’ Er werd dus tegemoetgekomen
aan de wens van de kerkenraad voor een opvolger van Ûltsje-om. De taak van Ûltsjeom als catechiseermeester in Boskoop, waarvan bij zijn aanstelling sprake was, is
verder nooit meer genoemd. Hoe lang hij daar gewerkt heeft - dit hing af van het bestuur van de evangelisatievereniging daar - is niet bekend.
Op 16 september werd Ûltsje-om eervol ontslag verleend met ingang van 1 oktober
1906. Toch kwam er als opvolger niet weer een godsdienstonderwijzer. In december
1906 werd als hulpprediker in de hervormde gemeente van Alphen benoemd de kandidaat tot de heilige dienst Anne Willem Feenstra, die oorspronkelijk afkomstig was
uit Koudum. Een tweede predikant kwam er pas in november 1928. Aan de loopbaan
van Ûltsje-om als godsdienstonderwijzer was een eind gekomen. Bijna zeven jaar had
hij gediend in Rijssen en ruim vijftien jaar in Alphen. In zijn gezin had hij veel leed en
verdriet meegemaakt. Het waren in zijn privésituatie zware jaren geweest. Maar ook
had hij met hart en ziel en met een sterk geloofsvertrouwen zijn roeping vervuld en
zijn werk als godsdienstonderwijzer gedaan. Dat zal hem vreugde en voldoening hebben gegeven, maar af en toe voor hem ook tot teleurstellingen hebben geleid. We
mogen aannemen dat het gekonkel binnen de kerkelijke besturen in Alphen over zijn
plaats en functioneren hem op een of andere manier onaangenaam getroffen moet
hebben. Toch weten we uit verkregen informatie dat hij in Alphen zegenrijk heeft
gewerkt en dat hij gewaardeerd werd, zoals blijkt uit deze uit zijn Alphense tijd overgeleverde veelzeggende karakteristiek: ‘Wiersma die om zijn braafheid bij elk geacht
was.’
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11. TERUG NAAR ‘IT HEITELÂN’
Vader en zijn enige overgebleven dochter moesten samen verder, met zich meedragend het onpeilbare gemis van hun geliefden. In september 1906 verlieten ze Alphen.
Eerst verbleven ze enige maanden in Sneek en op 1 mei 1907 vestigden ze zich in een
woning in de Hoofdstraat in Koudum. Het is begrijpelijk dat ze naar Koudum waren
verhuisd, want de hele familie van Maike Visser (de moeder van Ûltsje-om) woonde
in Koudum. Ûltsje-om was intussen 68 jaar en Sijtske 41. Ondanks het feit dat het
gezin 22 jaar buiten Friesland had gewoond was de band tijdens die dramatische jaren
met hun geboortegrond onverbrekelijk gebleven, ja zelfs versterkt. Want na het heengaan van de zusjes Maaike en Lolkje en moeder Antje werden zij alle drie begraven
op het kerkhof van Abbega, het dorpje waar de familie vandaan kwam. Ûltsje-om
geeft aan het slot van zijn kroniek een uitvoerige verantwoording van de koop van
graven voor hem en zijn gezinsleden in Abbega. Hij gaat daarin gedegen te werk.
Maar hij begint met deze persoonlijke mededeling: ‘Den 24 Mei 1899, op woensdag,
heb ik op het graf van mijn lieve overleden vrouw een grafsteen doen leggen, in mijn
tegenwoordigheid daarbij, naast die der beide kinderen.’
Al in 1875, op 29 december om precies te zijn, had Ûltsje-om graven gekocht op het
kerkhof in Abbega.45 Deze lagen aan de zuidzijde van de kerk op regel 19 en waren
genummerd van 10 tot en met 14. Op de hele regel lagen 14 nummers, nummer 1
tegen de kerkmuur en 14 bij het pad om het kerkhof. De nummers 1 tot en met 8 behoorden aan zijn broer Haitze. In 6 en 7 waren moeder Maike en vader Foppe begraven. Tussen de graven van Haitze en Ûltsje-om lag op nummer 9 het graf van een
zekere L. de Wolf. Ûltsje-om had de graven gekocht van ene S. Minnema. Intussen
was nummer 13 het graf van zijn vrouw Antje geworden, 12 van dochter Maaike en
11 van dochter Lolkje. Hij heeft in de kroniek een schetsmatige plattegrond opgenomen en vermeldt daarbij: ‘De Heere is de eenige beschikker over alle dingen.’ Verder
heeft hij laten vastleggen: ‘Ook is mijn wil, dees graven nimmer verkocht worden. En
is het dat ik en mijn dochter Sijtske kinderloos sterven, zoo is mijn wil en begeeren,
dat mijn broeder Haitze en na hem de oudste van zijn geslacht, deze graven beheere,
naar en overeenkomstig mijn te kennen gegeven wil en begeerte om de graven voor
genoemden tijd niet te openen, en om dezelve niet te verkoopen. Door oudste van het
geslacht van mijn broeder bedoel ik, wie in zijn geslacht de meeste in jaren is en het
langst heeft geleefd, echter met dien verstande dat deze ook nabij woonende is in of
van de gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare; als eigenaar er van niet. Zoo ikzelf
een nageslacht mocht hebben, dat de oudste van hen deze graven beheere, niet voor
genoemden tijd van 1977 opene en nimmer verkoope, wie dezelve komt bezitten ook.’
Ûltsje-om vermeldt dat hij op 18 augustus 1910 het kerkhof in Abbega heeft bezocht
en toen nauwkeurig opmeting heeft gedaan van de graven. Hij noemt daarbij alle maten. Tussen de stenen van zijn geliefden zit steeds 9 cm ruimte. Nummer 10 heeft hij
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Koopakte geregistreerd te Sneek op 22 februari 1876, deel 48, folio 69 recto vak 3.
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voor Sijtske bestemd en nummer 14, naast zijn vrouw, voor zichzelf. Nu hij al drie
geliefden moet missen hecht hij, misschien ook als onderdeel van het verwerkingsproces, kennelijk zeer aan het bewaren en in stand houden van hun laatste rustplaatsen,
met latere toevoeging van die van hemzelf en van Sijtske, tot in de verre toekomst. Zo
bleven zij na hun dood toch verenigd. De laatste zin van zijn verantwoording is veelbetekenend: ‘Ik heb mijn grafsteden eerlijk gekocht en ook betaald (…..). En hij, die
mij de minste ruimte maar ook zal ontstelen is een dief, en treft de vloek des Heeren.’
Van de laatste fase van het leven van Ûltsje-om zijn geen bijzonderheden bekend. Hij
heeft de familiekroniek na de verantwoording over de graven niet meer aangevuld.
Samen hebben Ûltsje-om en dochter Sijtske nog gelukkige jaren beleefd in Koudum.
Sijtske heeft haar vader met veel liefde tot het eind toe verzorgd. Zij was zijn grote
steun en toeverlaat na alles wat zij hadden doorgemaakt. Na een bewogen leven, voor
een groot deel mede in dienst van de Heer der Kerk, is Ûltsje-om op 78-jarige leeftijd
overleden op 29 oktober 1916 in Koudum. Hij werd op 1 november begraven op het
kerkhof in Abbega. Sijtske heeft al haar medegezinsleden ver overleefd. Ze is ongehuwd gebleven en was handwerkonderwijzeres. Van 1 september 1921 tot 4 januari
1923 was ze in de kost bij een weduwe Rienstra in Oosterend (Fr.). Daarna woonde ze
er vermoedelijk zelfstandig. Mogelijk heeft ze in Oosterend handwerklessen gegeven
om in haar onderhoud te voorzien. Sociale voorzieningen waren er toen nog niet. Op
14 mei 1934 keerde ze terug naar Koudum, ze was intussen 68 jaar, en daar is ze blijven wonen. Ze overleed op 18 augustus 1948, 82 jaar oud. Op 21 augustus werd zij op
het kerkhof in Abbega begraven.

De graven op het kerkhof in Abbega (2020). (31)

Tot op de dag van vandaag liggen ze op het Abbegaaster kerkhof, de vijf grafstenen,
als stille getuigen van een veelbewogen gezins- en familieleven. Wie, ook van tegenwoordige familieleden, kent deze Wiersma’s, vader, moeder en de drie dochters nog?
Hun levensgeschiedenis strekt zich uit over totaal 110 jaar: Ûltsje-om werd geboren in
1838 en Sijtske overleed in 1948, intussen ook al 72 jaar geleden. En er zijn geen
nakomelingen die herinneringen aan hen met zich meedragen en kunnen doorvertel67

len. Maar in de familiekroniek is veel van hen en van hun voorgeslacht vastgelegd en
dit boek poogt hen uit de vele daarin vermelde namen en feiten tevoorschijn te halen
als mensen die in voor- en tegenspoed hun weg gingen. Ûltsje-om zijn jongere broer
Haitze werd de stamvader van een omvangrijke familietak. In het volgende hoofdstuk
zullen we daar aandacht aan schenken.
De opschriften op de grafstenen in Abbega zijn met moeite nog leesbaar en worden
daarom hier gereproduceerd. (32, 33, 34, 35, 36)

UILTJE F. WIERSMA
geb. te Abbega 2 April 1838
overl. te Koudum 29 Oct. 1916
Oud-Godsdienstonderwijzer
der Ned. Herv. Gem.
te Alphen a/d Rijn
man van
ANTJE R. BOUMA

Psalm 116: 10

Psalm 116:10: ‘Ik heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest.’

ANTJE R. BOUMA
geb. 7 Nov. 1841
te Nijland
overl. 8 Juli 1898
te Alphen a/d Rijn
Echtgenoote van
UILTJE F. WIERSMA
Psalm 40 : 2

Psalm 40:2: ‘Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord.’
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MAAIKE U. WIERSMA
geb. 19 Maart 1864
te Abbega
overl. 27 Jan. 1886
te Rijssen
Job. 19: 25

Job 19:25: ‘Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan;’

LOLKJE U. WIERSMA
geb. 22 Jan. 1868
te Oosthem
overl. 14 Juli 1894
te Alphen a/d Rijn
Psalm 116:8

Psalm 116:8: ‘Want Gij, HEERE! hebt mijn ziel gered van den dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van
aanstoot.’

SIJTSKE U. WIERSMA
geb. 8 Oct. 1865
te Oosthem
overl. 18 Aug. 1948
te Koudum
Joh. 11:25

Johannes 11:25: ‘Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al
ware hij ook gestorven;’.
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12. FAMILIE WIERSMA IN OOSTHEM
We grijpen nogmaals terug op wat in vorige hoofdstukken is beschreven en proberen
hierna de naaste familie van Ûltsje-om, ook na hem, in kaart te brengen. Ruim negentien jaar woonde Ûltsje-om met zijn gezin op het Streekje in Oosthem. In 1865 vestigde hij zich er vanuit Abbega als zelfstandige timmerman met zijn vrouw Antje en hun
dochtertje Maaike. In 1865 en 1868 werden de meisjes Sijtske en Lolkje in Oosthem
geboren. Ze woonden in een van de twee onder één dak door hemzelf gebouwde huizen. Na enkele jaren verhuisden ze naar de andere woning en weer een aantal jaren
later kwamen vader Foppe en moeder Maike naast hen wonen. Het gezin vertrok in
1884 naar Rijssen waar Ûltsje-om toen godsdienstonderwijzer werd.
Ûltsje-om, geboren in 1838, was de oudste van de vier kinderen van Foppe Uiltjes
Wiersma (1798 – 1885) en Maike Haitzes Visser (1810 – 1879). Zijn broer Haitze
werd geboren in 1842 en de tweelingzusters Jetske en Lolkje kwamen in 1845 ter
wereld. Haitze en eigenlijk vader Foppe werd de stamvader van een groot aantal nakomelingen die de geslachtsnaam Wiersma droegen en dragen. We kunnen ze beschouwen als de Abbegaaster-Oosthemmer tak van de familie.

Haitze Wiersma en Jiskjen Ringnalda. (37)

Haitze trouwde in 1864 met Pietje Gerlofs Sijperda. Ze woonden in Abbega en kregen
tien kinderen, waarvan er acht in leven bleven: Foppe (1864, na enkele dagen overleden), Maaike (1866), Foppe (1867), Fokeltje (1869), tweeling Minke en Gerlof (1871,
Minke na ruim een jaar overleden), Minke (1872), tweeling Jetske en Uiltje (1874) en
Jacob (1876). Pietje Sijperda overleed in 1878. In 1881 hertrouwde Haitze met de
weduwe Jiskjen Klazes Ringnalda uit Abbega. Jiskjen kreeg zes kinderen uit het huwelijk met haar overleden man Hijlke Pieters Wiersma (een achterneef van Haitze),
waarvan er in 1881 nog drie in leven waren: Klaaske (1866), Jiskje (1868, na enkele
maanden overleden), Pieter (1870), Klaas (1872, na enkele weken overleden), Jiskje
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(1873, na anderhalf jaar overleden) en Klaas (1875). Haitze en Jiskjen verhuisden na
hun huwelijk naar Oosthem naar de nieuwe, vermoedelijk ook door Ûltsje-om gebouwde, woning van Haitze op het Streekje met hun wederzijdse kinderen, waarvan
de oudsten vijftien jaar waren en de jongsten vijf en zes. Misschien hadden de oudsten
al een betrekking buitenshuis, maar het was toch een groot samengesteld gezin met
zo’n tien kinderen dat zich op het Streekje vestigde.

Oosthem, Streekje. Het witte huis links bestond oorspronkelijk uit twee woningen, gebouwd door
Ûltsje-om. In het midden de vermoedelijk ook door Ûltsje-om gebouwde woning met de brandstofloods (situatie 1955). (38)

Haitze en Jiskjen kregen samen vier kinderen: Hijlke (1882), Fonger (1885), Lolke
(1887) en Piet (1888). Aanvankelijk verdiende Haitze, evenals zijn vader, als boerenarbeider de kost, maar na zijn huwelijk met Pietje maakte hij na enkele jaren de overstap naar een heel ander beroep. Omstreeks 1870 werd hij schipper en begon hij met
het vervoeren van stratendrek en terpaarde naar de arme zandgronden in Drenthe. Op
de terugweg nam hij turf mee dat hij verhandelde. Turf was er in verschillende soorten: bakkersturf, persturf, baggerturf en aanmaakturf. Hij had een houten tjalk laten
bouwen op de scheepswerf van Jelle Jelles Croles in IJlst. Het schip kreeg de naam
‘Lastdrager’, het kon bijna 60 ton vervoeren en was groter dan de toenmalige skûtsjes.
De zaken gingen voorspoedig. Toen het grote gezin van Haitze en Jiskjen in 1881 naar
Oosthem was verhuisd had dat als voordeel dat de ‘Lastdrager’ voor de wal van hun
woning kon liggen. Naast de woning liet Haitze een loods bouwen voor de turfhandel,
die allengs uitgroeide tot een brandstofhandel. Kennelijk was Haitze niet zo sterk,
want vanaf 1889 sprong Foppe, de oudste zoon uit het eerste huwelijk, bij in het bedrijf en voer hij op de ‘Lastdrager’. We lezen ergens ‘wegens ongesteldheid van zijn
vader’. Foppe vestigde zich als turfschipper in Scharnegoutum en trouwde daar in
1893 met Evertje Rijpsma. Hij begon ook een eigen brandstofhandel in Scharnegoutum.
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Alle kinderen van Haitze op het Streekje hadden de oudste broer van hun vader, Uiltje, Ûltsje, als ‘omke’. Het is dan ook aannemelijk dat in die tijd de bijzondere benaming ‘Ûltsje-om’ voor omke Ûltsje zal zijn ontstaan. De acht kinderen uit het eerste
huwelijk hebben nog meegemaakt dat Ûltsje-om, tante Antje en de drie nichtjes Maaike, Sijtske en Lolkje ook op het Streekje woonden, voordat die in 1884 naar Rijssen
verhuisden. Dat gold ook voor de drie stiefkinderen. Van de kinderen van Haitze en
Jiskjen was alleen de oudste, Hijlke, toen nog maar geboren. De broers en zussen,
halfbroers, halfzussen, stiefbroers en stiefzussen groeiden met elkaar op op het Streekje. Ze hadden allemaal als achternaam Wiersma, ook de kinderen van Jiskjen uit haar
eerste huwelijk met een achterneef van Haitze. In de verte behoorden ze uiteindelijk
allemaal tot dezelfde familie. Alle kinderen uit de eerste huwelijken van Haitze en
Jiskjen waren in Abbega geboren, maar de vier jongens uit hun echtverbintenis, Hijlke, Fonger, Lolke en Piet, werden allemaal in Oosthem geboren.

Oosthem, de Draai, het bruggetje tussen de buorren en het Streekje, vóór 1900. (39)

Een reeks van jaren liep er dagelijks een flinke groep Wiersma-kinderen van het
Streekje over het voetgangersbruggetje de Draai naar de christelijke school in de buorren van Oosthem, die aanvankelijk onder leiding stond van meester M. Visser en vervolgens van meester J.C. de Puy. De school werd bestuurd door de hervormde kerkvoogdij46. De school stond naast het meestershuis aan de andere kant van het dorp.
Van de tweelingzusters Jetske en Lolkje, geboren in 1845, bleef Lolkje, die vanaf haar
geboorte lichamelijk en wat de spraak betreft gebrekkig was, ongehuwd. Lolkje overleed in 1900 en werd begraven in Abbega. Jetske trouwde in 1867 met de timmerman
Sijbren Jans de Jong (1842 – 1925) uit Koudum. Zij woonden in Koudum en kregen
46

Meester Visser ging met zijn gezin mee met de Doleantie en werd ontslagen door de kerkvoogden. Hij werd in 1891 de
eerste gereformeerde predikant van Oosthem. In dat jaar werd hij als schoolhoofd opgevolgd door meester J.C. de Puy,
die een invloedrijk man was binnen het christelijk onderwijs in Nederland
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acht kinderen, vier jongens en vier meisjes. Jetske overleed in 1917 en werd begraven
in Koudum. Ook deze kinderen, met de achternaam De Jong, waren dus ‘omkesizzers’47 van Ûltsje-om. Het merendeel van de kinderen en stiefkinderen van Haitze
trouwde en vond emplooi elders, dat wil zeggen buiten het kleine Oosthem. Van de
vier zonen uit zijn tweede huwelijk met Jiskjen bleven Fonger, Lolke en Piet een groot
deel van hun leven hun geboortedorp trouw. Ook Jacob, uit het eerste huwelijk, heeft
een groot deel van zijn leven met zijn gezin in Oosthem gewoond. De drie genoemde
broers en halfbroer zijn ook in Oosthem begraven.
Een opmerkelijke aantekening werd aangetroffen achterop een familiefoto. De drie
kinderen uit het eerste huwelijk van Jiskjen met Hijlke Pieters Wiersma, de stiefkinderen van Haitze dus, werden gekenschetst als ‘zacht van karakter’ en de vier zonen
uit het tweede huwelijk ‘hadden allemaal een fel karakter en helder verstand’. Het
was zoon Fonger die in de voetsporen van zijn vader zou treden. Al jong zal hij hebben meegeholpen in het bedrijf. Zijn vader kampte met een zwakke gezondheid. Maar
omstreeks 1903 moest Fonger, hij was toen 18 jaar, zijn militaire dienstplicht vervullen. Misschien sprong halfbroer Foppe, die intussen in Scharnegoutum zijn eigen
bedrijf had, wel bij in de brandstofhandel in Oosthem. Het is niet helemaal duidelijk
hoe de situatie toen was. In elk geval werd in 1906 in de Leeuwarder Courant te koop
aangeboden ‘Wegens ongesteldheid (…..) een Tjalkje gebouwd aan de werf Croles te
IJlst, 59 ton, zoo goed als menig nieuw, met volledigen inventaris. Te bevragen en te
bezichtigen bij den eigenaar H. Wiersma te Oosthem.’

De ‘Lastdrager’ van Fonger Wiersma voor de wal in Oosthem (tussen 1910 en 1914). (40)

Of de tjalk toen ook is verkocht is onduidelijk. Fonger kreeg intussen verkering met
Trijntje Nijdam die een betrekking had als dienstbode in Sneek. Daarvoor was zij
47

Fries voor neven en nichten, kinderen van een broer of zuster.
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dienstmeisje geweest in het gezin van de hervormde predikant ds. E.B. Gunning in
Oosthem. In die tijd moeten Fonger en Trijntje elkaar al hebben leren kennen. Fonger
en Trijntje waren allebei geboren in 1885, Trijntje op 21 juli en Fonger op 30 november. Trijntje was afkomstig uit Gorredijk en stamde ook uit een schippersfamilie. Ze
trouwden op 14 mei 1910 in het gemeentehuis van Wymbritseradeel in Sneek. Fonger
besloot zelfstandig schipper te worden en gaf in 1909 aan de werf Bos te Delfstrahuizen/Echten/Echtenerbrug opdracht tot de bouw van een ijzeren skûtsje. Het was in
1910 gereed en had een laadvermogen van bijna 50 ton. Het kreeg weer de naam
‘Lastdrager’. Na hun huwelijk namen Fonger en Trijntje hun intrek op het schip en
voeren ermee naar en van de veenkoloniën voor de turfhandel. De officiële ligplaats
van het schip was Oosthem, in de Bolswardervaart voor de woning van vader en moeder Haitze en Jiskjen op het Streekje.
Hun oudste zoon, Haitze, werd in 1911 in Oosthem geboren, op het skûtsje. Dat was
ook het geval bij het tweede kind, Thomas in 1912, maar toen lag het skûtsje in Stadskanaal. De volgende kinderen, Hielke in 1914, Tjeerdje in 1917 en Jiskje in 1918
werden allemaal op de ‘Lastdrager’ geboren in Oosthem. Met die laatste geboorte was
wat uitzonderlijks aan de hand wat de omstandigheden betreft. De beppe naar wie
Jiskje was genoemd was het jaar daarvoor op 6 maart overleden en 19 september, de
geboortedag van de kleine Jiskje, viel precies samen met de sterfdag van pake Haitze.
Een wel heel bijzondere samenloop van gebeurtenissen: het verdrietige overlijden van
pake Haitze in het familiehuis op de wal en de blijde geboorte van het jongste kleinkind in het skûtsje voor de wal. Haitze was 76 jaar geworden. Hij werd begraven op
het kerkhof in Abbega, naast Jiskjen.
Fonger en Trijntje besloten op de wal te gaan wonen in het ouderlijk huis. Met vijf
kleine kinderen was het op de ‘Lastdrager’ intussen ook aardig vol geworden. Eind
1918 namen ze hun intrek in de woning op het Streekje en werd het schip verkocht.
Het bedrijf richtte zich nu volledig op de brandstofhandel en de leverantie aan de
klanten in Oosthem en omgeving gebeurde met een praam. In 1920 werd Tjeerd geboren, in 1922 Lolke, in 1923 Klaske en in 1925 Maaike. In datzelfde jaar overleed
Hielke op tienjarige leeftijd na een periode van ziekte. Sjoerdje werd geboren in 1927
en in 1928 viel het verlies te betreuren van de driejarige Maaike die door verdrinking
voor de ouderlijke woning om het leven kwam. In 1929 kwam er opnieuw een Maaike
en in 1931 werd de jongste zoon Hielke geboren. Maar daarna werd het gezin voor de
derde keer in rouw gedompeld door het overlijden van Lolke, 9 jaar oud, na een ziekte. Binnen zeven jaar moesten Fonger en Trijntje drie van hun kinderen missen. Een
tijd van verdriet en beproeving is dat geweest. Daar kwamen achteraan de jaren 1940
– 1945 toen het gezin spannende tijden meemaakte als gevolg van het verzetswerk van
oudste zoon Haitze. Deze vervulde een leidende rol in het ondergrondse verzet tegen
de Duitsers. Die probeerden hem op alle mogelijke manieren in handen te krijgen en
dat legde een enorme druk op zijn naaste familieleden, die moesten onderduiken. Het
leidde er zelfs toe dat moeder Trijntje in 1943 werd opgepakt en drie maanden moest
doorbrengen in het gijzelaarskamp Vught. Gelukkig wist Haitze steeds de dans te
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ontspringen, al was het af en toe op het nippertje, en heeft verder iedereen de oorlogsjaren overleefd.
Het was de bedoeling dat de jongste zoon Hielke de zaak zou overnemen. Maar deze
besloot te emigreren en vertrok in 1952 naar Canada. Daarop nam zoon Tjeerd, die in
1949 was getrouwd met Maaike Remerij, het besluit de zaak voort te zetten. Hij brak
zijn carrière in Rotterdam af en Tjeerd en Maaike verhuisden met de twee kinderen
die ze intussen hadden gekregen naar Oosthem. Ze woonden eerst tijdelijk in bij heit
Fonger en mem Trijntje op het Streekje. Tjeerd werd brandstofhandelaar en Fonger en
Trijntje verhuisden naar een woning in Nijezijl.

Trijntje Nijdam en Fonger Wiersma. (41)

In de jaren die volgden vulde weer een groot gezin het huis op het Streekje. Tjeerd en
Maaike kregen negen kinderen. Omdat Tjeerd last kreeg van reumatische klachten en
het werk van brandstofhandelaar hem fysiek te zwaar werd, kon hij na het behalen van
diverse diploma’s aan de slag als administrateur, aanvankelijk bij de Rijkspolitie in
Sneek en later bij de Huishoudschool, ook in Sneek. Tjeerd en Maaike besloten, ook
met het oog op de toekomst van hun kinderen, te emigreren naar Australië. De brandstofzaak, die in afgeslankte vorm nog wel bestond, werd beëindigd en op 17 juli 1968
vertrok het gezin van Tjeerd en Maaike met hun negen kinderen uit Oosthem. Voor
hen een ingrijpende en emotionele gebeurtenis en dat was het ook voor het dorp. Deze
emigratie kreeg veel aandacht in de pers en zelfs het televisiejournaal besteedde er op
de avond van 17 juli aandacht aan. Familieleden en een grote groep Oosthemmers
gingen in een bus mee naar Rotterdam om afscheid van hen te nemen. Na ruim een
eeuw was er een einde gekomen aan de vestiging van de familie Wiersma in Oosthem,
die in 1865 was begonnen met de verhuizing van het gezin van Ûltsje-om uit Abbega
naar een nieuwe woning op het Streekje. Het is te betreuren dat na het vertrek van
Tjeerd en Maaike en hun kinderen de fraaie oude, karakteristieke familiewoning is
afgebroken. Ervoor in de plaats kwam een nieuwbouwwoning die slechts een vage
notie is van het oorspronkelijke pand en sindsdien als recreatieverblijf dient.
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We gaan nog even naar Abbega. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat Ûltsjeom nauwkeurige maatregelen had getroffen voor de instandhouding en het beheer van
de vijf door hem gekochte graven op het kerkhof in Abbega. Zo had hij onder andere
laten vastleggen dat de graven voor 1977 niet geopend mochten worden en nooit verkocht mochten worden. Het was zijn wens dat eerst zijn broer Haitze voor het beheer
en het onderhoud zou zorgen en na hem de oudste van zijn gezin, waarmee hij bedoelde ‘wie in zijn geslacht de meeste in jaren is en het langst heeft geleefd, echter met
dien verstande dat deze ook nabij woonende is in of van de gemeente Oosthem, Abbega en Folsgare’.

Het ‘Wiersma-huis’ op het Streekje (1968). (42)

Na Haitze had zijn zoon Fonger de onderhoudsplicht op zich genomen voor een periode van 30 jaar, waarvoor hij ⨍200,- kreeg. Tjeerd, de zoon van Fonger, nam daarna de
onderhoudsplicht van zijn vader over, inclusief het bedrag van ⨍ 200,-. De vijf graven
zijn er nog op het Abbegaaster kerkhof, onaangeroerd.
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13. TOT BESLUIT
Tot voor kort waren er geen foto’s bekend van Ûltsje-om en zijn gezinsleden. Dankzij
speurwerk via Facebook bleek Hylke Wiersma in Veldhoven een aantal oude familiefoto’s te bezitten, waaronder van Ûltsje-om en zijn vrouw en dochters. Een bijzondere
en verheugende ontdekking. Hylke Wiersma was spontaan bereid afdrukken van de
foto’s af te staan, waarvoor hartelijk dank. U treft ze aan achterin dit boekje. Ze zijn
gemaakt in de periode 1880 – 1895.
Wat verder bewaard is gebleven is het door Ûltsje-om gemaakte tellurium dat zich
bevindt in het Eise Eisinga Planetarium in Franeker en er is nog het oude schilderij
van Oosthem, met daarop afgebeeld de vroegere kerk van het dorp, waarnaar hij in de
familiekroniek ook verwijst (zie hoofdstuk 6, voetnoot 26). Dit interessante schilderstuk is vermoedelijk na het overlijden van Sijtske in 1948 in het bezit gekomen van
Fonger Wiersma en vervolgens van zijn zoon Tjeerd Wiersma. Deze heeft het in 1985
geschonken aan zijn dochter die in dat jaar trouwde met schrijver dezes. Het was de
wens van Tjeerd Wiersma dat het historische stuk na vele omzwervingen, die onder
andere naar Australië voerden, weer een plek zou krijgen in Friesland. En het toeval
wilde dat de dochter van Tjeerd Wiersma en schrijver dezes beiden uit Oosthem
stammen. Zij koesteren het bijzondere schilderij, dat intussen zo’n 200 jaar oud moet
zijn, als een kostbaar erfstuk en een dierbaar aandenken aan Ûltsje-om. Dan zijn er als
getuigen van zijn vakmanschap als timmerman nog de door hem gebouwde woningen
op het Streekje in Oosthem en de preekstoel in de kerk van Abbega waaraan hij heeft
meegewerkt.
Op het vredige kerkhof van Abbega liggen de verweerde grafstenen van Ûltsje-om en
zijn geliefden. Het zijn nog de tastbare aandenkens aan deze mensen van wie wij door
dit geschrift hopelijk beelden hebben kunnen krijgen. Zij hebben geleefd, veel van
elkaar gehouden, veel geleden en veel verdriet ondervonden. Centraal zien wij voor
ons de bijzondere, singuliere pater familias, Ûltsje-om, Uiltje Foppes Wiersma, de
verpersoonlijking van ambitie, ijver voor de kerk, innige vroomheid en geloofsvertrouwen. Hij zal blijven voortleven dankzij zijn unieke familiekroniek, waarop dit
boek is gebaseerd.

oktober 2020

77

BIJLAGE
Koudum, 19 September 1831.
Waarde en veel geliefde kinderen!
Wij laten u weten dat wij nog gezond zijn en wenschen van u hetzelfde en was het anders het
zou ons leed wezen. Wij laten U weten, dat wij een brief van Klaas hebben ontvangen. Hij
schrijft ons, dat hij gezond uit het slagveld is teruggekomen en dat hij opheden frisch en gezond
is en waarvoor hij God dankt hij heeft in een maand al veel ondervonden. Zij waren dan 1 Augustus uit Den Haag naar Rotterdam gegaan en daar weg in een stoomboot naar Den Bosch
gevaren, waar zij den 2 Augustus des morgens omtrent 8 uur aankwamen, doornat en bevende
van koude, want het regende de geheelen nacht door. Vandaar zijn zij des Donderdags den 4
Augs des morgens omtrent 5 uur uitgegaan naar Eindhoven, waar zij één nacht zijn gebleven
en zijn toen des Vrijdag den 5 Augustus des namiddags om 3 uur daar weggegaan naar Valkenswaard waar zij des avonds om 9 uur aankwamen en kregen toen biljetten; en bij de boeren
komende, hoorden zij eensklaps trommen roffelen; elk haaste zich en binnen een half uur was
ieder in de wapens. Toen ontvingen zij orders om den geheelen nacht door te marcheren hetgeen
geschiede onder een zwaren regen den gandsche nacht. Des morgens bekwamen zij een kleine
rust, maar doornat. Toen moesten zij alweer voorwaarts tot des middags 1 uur en toen kregen
zij weder een kleine rust met een brok brood, dat met graagte geschiede, dewijl zij sedert te
Eindhoven niets hadden gebruikt; het was toen de 6 Augustus en toen moesten zij al weer
voorwaarts tot des middags 3½ uur toen zij voor Houthalen aankwamen en een half uur rust en
een dronk jenever kregen. En daarop kwam de kolonel hun zeggen, dat zij op dat punt strijden
moesten; het was den 6 Augs des namiddags te vier uur toen gingen zij in het strijdperk tegen
den vijand. Zij wonnen voet voor voet tot zoolang de vijand op de vlucht ging des avonds omtrent 9½uur. En toen moesten zij onder den blooten hemel liggen, terwijl de regen van den
hemel viel. De vijand telde 7000 man en zij waren 3600 slechts. Toen werd het Zondag den 7
Augs; zij hadden één doode en drie waren er gekwetst. Zij moesten toen weder op march om de
vijand te achtervolgen en duurde tot zij voor Hasselt kwamen. Daar leiden zij onder den generaal met 11000 man en met Prins Frederik met 11000 man, en kregen ordes om de stad stormenderhand te nemen, hetwelk gelukte en waarbij zij 500 krijgsgevangenen maakten en zoo
vervolgens. Onze kroonprins heeft daar zijn paard verloren en het is er vreselijk toegegaan; ik
kan er u niet meer van melden. Maar hij dankt God, dat hij er zo is afgekomen. Hiermede breek
ik af met schrijven en hoop, dat de Heere met hem zij en met allen in dit lotgeval. Wij moeten
den Heere danken voor deze uitkomst, en voordat wij een goed bericht hebben ontvangen en wij
hopen dat Hij met ons in eene nauwe betrekking staat, en dat zij allen spoedig weder mogen
thuis keren, maar de Heere is alles en alleen en daar moeten wij ons op verlaten, want het is
zeker zijn wil.
Zijt veel maal van ons gegroet van Uw liefhebbende vader en moeder
Haitze Klaases Visser en Jetsche Jetses Ploeger
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STAMBOOM GESLACHT WIERSMA (ABBEGA / OOSTHEM)
Gebaseerd op de familiekroniek van Uiltje Foppes Wiersma
Rienk Harmens x Imkje Ulbes (eerste helft 18de eeuw, Parrega)
Pieter Rienks

x

(1734 - 1810)

Boukjen Ulkes
(1735 - ?)

1. Rienk (1758 - 1834)
2. Anna (1761 - 1837)
3. Uilke (1764 - 1851)  volgt I
4. Sietse (1767 - 1809)
5. Imkje (1770 - 1834)
6. Hielke (1774 - 1827)
I
Uilke Pieters Wiersma

x

Lolkjen Sijbrens Bruinsma

(1764 - 1851)

(1793)

(1767 - 1832)

II
Foppe Uiltjes Wiersma

x

Maike Haitzes Visser

(07.05.1798 - 17.11.1885)

(27.05.1837)

(06.10.1810 - 04.02.1879)

1. Pieter (1794 - 1865)
2. Sijbren (1796 - 1869)
3. Foppe (1798 - 1885)  volgt II
4. Boukjen (1800 - 1887)
5. Uilkjen (1802 - 1875)
6. Anna (1804 - 1807)
7. Trijntje (1806 - 1872)

1. Uiltje Foppes Wiersma (1838-1916)  volgt IIIa
2. Haitze Foppes Wiersma (1842-1918)  volgt IIIb
3. Lolkje Foppes Wiersma (1845-1900)
4. Jetske Foppes Wiersma (1845-1917)
IIIa
Uiltje Foppes Wiersma

x

Antje Reinders Bouma

(02.04.1838 - 29.10.1916)

(16.05.1863)

(07.11.1841 - 08.07.1898)

1. Maaike (19.03.1864 - 27.01.1886)
2. Sijtske (08.10.1865 - 18.08.1948)
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3. Lolkje (22.01.1868 - 14.07.1894)
IIIb
Haitze Foppes Wiersma

x

Pietje Gerlofs Sijperda

(31.05.1842 - 19.09.1918)

(21.05.1864)

(10.04.1832 - 04.08.1878)

x

Jiskjen Klazes Ringnalda

(12.03.1881)

(29.07.1843 - 06.03.1917)
Eerder gehuwd (1864) met Hijlke

1. Foppe (1864)
2. Maaike (1866 - 1954)
3. Foppe (1867 - 1949)
4. Fokeltje (1869 - 1932)
5. Gerlof (1871 - 1936)
6. Minke (1871 - 1872)
7. Minke (1872 - 1947)
8. Jetske (1874 - 1947)
9. Uiltje (1874 - 1949)
10. Jacob (1876 - 1930)
1. Hijlke (1882 - 1952)
2. Fonger (1885 - 1960)  volgt IV
3. Lolke (1887 - 1953)
4. Piet (1888 - 1958)

Pieters Wiersma (1835 - 1876):
1. Klaaske (1866 – 1947)
2. Jiskje (1868)
3. Pieter (1870 – 1906)
4. Klaas (1872)
5. Jiskje (1873 – 1875)
6. Klaas (1875 – 1950)

IV
Fonger Haitzes Wiersma

x

Trijntje Thomas‘ Nijdam

(30.11.1885 - 13.06.1960)

(14.05.1910)

(21.07.1885 - 26.06.1965)

1. Haitze (1911 – 1982)
2. Thomas (1912 – 1992)
3. Hielke (1914 – 1925)
4. Tjeerdje (1917 – 1984)
5. Jiskje (1918 – 2007)
6. Tjeerd (1920 – 1988)
7. Lolke (1922 – 1932)
8. Klaske (1923 – 2006)
9. Maaike (1925 – 1928)
10. Sjoerdje (1927 – 1973)
11. Maaike (1929 – 2005)
12. Hielke (1931)
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GERAADPLEEGDE BRONNEN
Familieregister van het geslacht Wiersma samengesteld door Uiltje Foppes Wiersma
Archief van de Hervormde gemeente te Rijssen
Archief van de Protestantse gemeente te Alphen aan den Rijn
Archief van de Protestantse gemeente te Oosthem, Abbega en Folsgare
Websites:
www.tresoar.nl
www.allefriezen.nl
www.munniksma.net
www.familiesander.nl

ILLUSTRATIEVERANTWOORDING
De meeste afbeeldingen zijn afkomstig uit eigen bezit of gedownload van diverse
websites zonder dat bronvermelding nodig was. Enkele foto’s heb ik zelf gemaakt.
Alleen de afbeeldingen die met toestemming konden worden verkregen worden hieronder vermeld:
11, 12 en 13: Beeldbank – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
15 en 17: Vriendenkring de Historie van Oosthem en Nijezijl.
18: Koninklijk Eise Eisinga Planetarium.
23: Groninger Archieven.
27 en 28: Historische Vereniging Alphen aan den Rijn.
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DANK
Allereerst dank ik mijn lieve vrouw Antsje van Popta-Wiersma, âld-âld-omkesizzer
van Ûltsje-om, dat zij mij steeds heeft gestimuleerd om dit boek te schrijven en dat ik
gebruik heb kunnen maken van haar uitgebreide verzameling familiepapieren en foto’s. Samen hebben we archiefwerkzaamheden verricht en de resultaten daarvan
hebben het verhaal completer gemaakt. Ze heeft de tekst kritisch doorgelezen en mij
van waardevolle aanwijzingen voorzien. Samen hebben Antsje en ik heel wat boeiende en inspirerende gesprekken gehad over en naar aanleiding van deze bijzonder âldâld-omke, die voor ons een bijzondere betekenis heeft gekregen.
Ook een bijzonder woord van dank aan Rein Munniksma, eveneens een âld-âldomkesizzer van Ûltsje-om en kenner bij uitstek van onder andere de geschiedenis van
de familie Wiersma. Ik heb veel gehad aan het raadplegen van de door hem ontwikkelde genealogische website en parenteel. Verder heeft hij de tekst nauwgezet doorgenomen. Van zijn opmerkingen en kanttekeningen heb ik dankbaar gebruik gemaakt.
Mijn zuster Wytske Kuiper-van Popta heeft als buitenstaander van de familie Wiersma
maar als geïnteresseerde de tekst gelezen. Haar positieve reactie over de inhoud was
voor mij een belangrijk ijkpunt. Dank daarvoor Wytske.
Onze oudste zoon, IJftinus van Popta, dus âld-âld-âld-omkesizzer van Ûltsje-om, heeft
de tekst grondig tegen het licht gehouden. Dit mede vanuit zijn ruime ervaring als
scribent van wetenschappelijke publicaties, maar ook als geïnteresseerd familielid.
Zijn opmerkingen, correcties en aanvullingen waren vooral gericht op meer samenhang hier en daar en een logische verhaallijn. Maar zijn kritische blik zette soms ook
punten, komma’s en streepjes op de juiste plaats en elimineerde overbodige spaties.
‘Last but not least’ is de opmaak en vormgeving van het boek voor een belangrijk deel
zijn werk. IJftinus, zeer veel dank voor al je inspanningen waaruit ook jouw betrokkenheid bij het onderwerp naar voren kwam.
Grafische Groep Van der Eems te Easterein dank ik voor de plezierige samenwerking
om tot dit eindresultaat te komen. Het was een genoegen om te kunnen profiteren van
uw expertise en gedegen en ruime ervaring.
Taeke E. van Popta
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Uiltje Foppes Wiersma (1838 – 1916)
‘Ûltsje-om’

Uiltje Foppes Wiersma
(1838 – 1916)

Antje Wiersma - Bouma
(1841 – 1898)

Maaike Wiersma

Sijtske Wiersma

Lolkje Wiersma

(1864 – 1886)

(1865 – 1948)

(1868 – 1894)

