
Red tape  

 

We schrijven een doodnormale dag, 31 december: het jaar 1811 zal snel ten einde lopen.  

Met de petten in hun ruwe knuisten gedraaid staan de mannen een lange rij. Zij voeren 

fluisterende gesprekken over het weer en ze wisselen de laatste nieuwtjes uit. Af en toe 

schatert een lach uit de groep. Voor hen, aan de kop van de queue, staat een schrijftafel, 

schaars verlicht door twee flakkerende waskaarsen.  

Achter het bureau zitten twee mannen. Eén van hen voert het woord tegen de kerel die voor 

hem staat, terwijl de klerk achter de tafel zich beperkt tot het schrijfwerk.  

Keizer Napoleon zelf immers heeft per decreet van 18 augustus van dat jaar bepaald, dat ook 

de Nederlandse onderdanen een vaste familienaam aan dienen te nemen. De uitvoering van 

die oekaze vergt een gigantische operatie, die nauwgezet en uiterst efficiënt haar beslag krijgt.  

Niks Franse slag, want stad na stad, dorp na dorp moet er gestaag aan geloven. Zo dus ook 

Friesland, zo dus ook de Mairie Veenwouden.  

Een enkele inwoner geeft overigens helemaal niet thuis. De gezinshoofden die wel op komen 

dagen weten eigenlijk niet recht, wat ze met die hele geschiedenis aan moeten.  

Slechts een paar van wachtenden hebben al een vaste achternaam. Al generaties lang kan de 

Friese bevolking echter prima uit de voeten met patronymica en bijnamen en dat zou nu 

anders moeten worden?  

De aanwezigen kunnen het er eigenlijk niet over eens worden. Andere tijden of kolderieke 

nieuwlichterij? Sommigen hebben lang en breed nagedacht over de te kiezen naam, voor weer 

een ander is het een hilarische verplichting.  

 

Het wachten neemt bijkans meer tijd in beslag dan de feitelijke administratieve handeling. Jan 

Popkes ondertekent en de beurt is aan Ale Douwes. De man achter hem kan woordelijk 

verstaan wat er gezegd wordt.  

Dan, als Ale klaar is, treedt hij zelf naar voren. De ambtenaar achter de tafel stelt zich voor als 

Halbesma en vraagt met wie hij de eer heeft.  

Sierk Sijes noemt zijn naam en overige gegevens en verklaart, dat hij de naam “Woudstra” 

voor familienaam aanneemt.  

De grietman knikt tevreden en vraagt of Sierk ook kinderen heeft. Niet zonder trots noemt die 

hun namen: Tjalling van 14, Sjoukje van 12, Sije van 10 en Baukje van 7 jaren oud.  

Halbesma vraagt zijn schrijver, of alle gegevens genoteerd zijn. Als de secretaris bevestigt, 

vraagt men Sierk de akte op bladzijde 14 te ondertekenen, wanneer hij althans de schrijfkunst 

machtig is. Dat nu, is geen probleem. Zijn handtekening oogt wel niet zo vloeiend als het 

autogram van de deftige Halbesma, maar toch.  
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Het is allemaal geboekstaafd . Uiteraard is er sprake van een reconstructie. Ik wil hierbij 

echter het fabuleren niet de overhand laten nemen: de gebeurtenis hierboven is uiteraard 

verzonnen, maar berust zeker op feiten.  

Het blijft natuurlijk gissen naar de exacte toedracht op die dag. Dat geldt ook voor de 

herkomst van de naam “Woudstra”. Is het een simpele verwijzing naar Veenwouden of speelt 

de afkomst uit Opsterland (De Wâlden) nog een rol? Sierk Sijes moet daar nog van op de 

hoogte geweest zijn. Zijn pake Harmen Sierks kwam namelijk in 1742 vanuit Achtkarspelen 

naar Dantumadeel, maar zijn wieg stond in het Opsterlandse. Dat was de bakermat van 

generaties voorouders – al vanaf diep in de zestiende eeuw.  

Hoe dan ook: die dag in 1811 is al met al geen onbelangrijk feit in onze familiehistorie, want 



we hebben er onze achternaam aan te danken. Indirect weliswaar, want er steekt een fraai 

verhaal achter over onachtzaamheid en traag draaiende ambtelijke molens.  

 

Dat relaas steekt tragisch van wal. Sierk Sijes zelf heeft namelijk niet lang van zijn zojuist 

verworven achternaam kunnen genieten. De veenbaas en schipper uit Veenwouden wisselt 

nog geen twee jaar later het tijdelijke met het eeuwige. Op 26 april 1813 sluit hij voorgoed de 

ogen, op de relatief jeugdige leeftijd van veertig jaar. Vanaf dan staat zijn vrouw Neeltje 

Tjallings Huizinga er alleen voor.  

Met de dood van Sierk – of beter gezegd met de bureaucratische afhandeling daarvan - is 

overigens iets aan de hand. Eerst zes jaar na dato volgt namelijk de overlijdensaangifte. Dat 

geschiedt op 20 maart 1819. De aangevers zijn Rinse Tjallings Huizinga, boer te 

Akkerwoude, zwager van de overledene en Meindert Gerrits Leij, schipper te Veenwouden, 

buurman.  

 

Zes jaren? Nu, die late inschrijving gebeurt zeker niet per toeval. Bij zijn voorgenomen 

huwelijk met Sjoerdje Meinderts Leij heeft Sierks zoon Tjalling namelijk een bewijs nodig 

van het overlijden van zijn vader. Haast is hierbij zeker een complicerende factor, want zijn 

aanstaande bruid is ruim een maand geleden al bevallen van een wolk van een dochter, Antje 

genaamd. De hoogste tijd dus, om de zaak zonder verwijl te beklinken.  

Om de dingen eens en voorgoed te regelen maakt Tjalling dus de gang naar het grietenijhuis. 

Daar zullen aanvankelijk wel wat wenkbrauwen gefronst zijn, want na enig spitwerk blijkt 

Sierk Sijes voor de burgerlijke stand helemaal niet overleden: you only live twice.  

De ambtenaren van Dantumadeel kunnen de zaak natuurlijk niet meer in der minne schikken 

en er komt een officiële afhandeling.  

 

Op 7 februari 1819 vervoegt Tjalling zich bij de assessor, S. Sikkema, die op dat moment de 

absente grietman Bergsma vervangt. Bijzitter Sikkema weet wat hem te doen staat en schrijft 

allereerst een brief aan “den heer Officier bij de rechtbank ter 1sten Instantie te Leeuwarden”.  

Daarin doet hij het hele verhaal uit de doeken: Tjalling zegt, dat zijn vader in april 1813 

overleden is, maar er zijn dus geen ambtelijke gegevens van voorhanden. Onderzoek heeft 

uitgewezen, dat er destijds wel aangifte is gedaan, maar dat “de inschrijving is verzuimd 

geworden”.  

Sikkema wil de officier van deze ambtelijke blunder op de hoogte brengen en vraagt 

toestemming, om het overlijden van Sierk Sijes in te schrijven in het register van het lopende 

jaar 1819. Hij vervolgt enigszins gepresseerd: “Aangenaam zoude het mij tevens zijn indien 

zulks spoedig konde geschieden, wijl bij het niet voorhanden zijn der bewijzen van ‘t 

overlijden van Sjerk Sijes het huwelijk van zijn zoon tot op het bekomen der in dezen 

verzochten autorisatie is uitgesteld geworden.”  

De zaak is daarmee nog niet af, want op 10 februari 1819 schrijft de officier van justitie dat er 

eerst een stuk dient te komen, met daarin een verklaring van vier getuigen, die het overlijden 

bevestigen. Op 16 februari 1819 is dat document verzonden naar Leeuwarden, waarna de zaak 

op 1 maart geregeld wordt. De inschrijving in het overlijdensregister van Dantumadeel 

vermeldt: “het vonnis van de rechtbank van eersten aanleg van den eersten dezer maand”.  

Tjalling en Sjoerdje kunnen dus in het huwelijksbootje stappen: na bijna zes jaren is Sierk 

Sijes Woudstra dan eindelijk ook officieel overleden. De geliefden later er geen gras over 

groeien: de trouwerij grijpt plaats de dag na de inschrijving.  

 

Ondertussen gebeuren er ook met die achternaam ‘Woudstra” in de jaren die volgen grillige 

dingen, maar dat schijnt in Friesland geen verpletterend unicum te zijn, want de familienamen 

werden in 1811 zeker nog niet voor altijd vastgelegd .  



Zo trouwt de jonge Tjalling op 21 maart 1819 met Sjoerdje Meinderts Leij en de trotse 

bruidegom ondertekent vanzelfsprekend met “Woudstra”.  

Op 8 november 1822, bij de geboorte van zijn zoon Meindert, onderschrijft hij de akte van 

aangifte echter met “Walstra”. Bij de geboorte van zijn dochter Baukje - we noteren oktober 

1825 - noemt Tjalling zich ineens “Van der Woude”.  

Zo is de naam dus verankerd. Wat resteert, is de klemmende vraag, waarom Tjalling 

uiteindelijk juist deze naam gekozen heeft. We kunnen er slechts naar gissen, al is er wel een 

pregnante aanwijzing. Het zou kunnen zijn, dat hij weet heeft gehad van de familienamen die 

door zijn ooms aangenomen werden. Denkelijk is er rond 1811 althans wel enig vooroverleg 

geweest tussen zijn vader en diens vier broers over de te kiezen familienaam.  

Harmen en Eelke Sijes kiezen namelijk voor de naam “Wouda”. De twee overige broers, 

Klaas en Edse Sijes heten zich “Van der Woude”. De namen zijn hier dus verre van 

eensluidend. Ze lijken echter wel verdacht veel op elkaar en het maakt Sierk Sijes toch wel de 

vreemde eend in de bijt.  

 

Het gehannes met die familienaam strekt ondertussen nog tientallen jaren voort.  

Nog in de huwelijkse bijlagen van Meindert Tjallings van der Woude bijvoorbeeld staat 

expliciet: “zijnde de in de stukken genoemde Tjalling Sierks Walstra of Tjalling Sierks van 

der Woude één en dezelfde persoon”.  

Tjalling raakt gaandeweg op jaren en neemt de toedracht rond die familienaam mee in zijn 

graf. Maar in zijn overlijdensakte - we schrijven 1866 - heeft alles dan toch definitief zijn 

beslag gekregen, want zelfs zijn vader wordt daar vermeld als “Sierk Sijes van der Woude”. 

Waarvan akte!  

 


