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INLEIDING 

Al enige tijd zijn wij geïnteresseerd in de geschiedenis van de familie De Klaver. 
Stamboomonderzoek is echter een tijdrovende bezigheid. Erg veel tijd hebben we er 
tot nu toe nog niet aan kunnen besteden. Voor zover wij na hebben kunnen gaan liggen 
onze roots in Irnsum (of, in het Fries, Jirnsum) en hebben, in verschillend opzicht, 
(nauwe) banden bestaan tussen de familie De Klaver en de rooms-katholieke kerk 
aldaar. Het leek ons wel aardig de resultaten van onze eerste naspeuringen aan jullie 
te presenteren. Het hiernavolgende moet worden gezien als een eerste aanzet tot de 
geschiedschrijving van de familie De Klaver. Een volledige genealogie is het bij lange 
na nog niet. Wij zijn enkel eventjes út te klaversykjen west (letterlijk vertaald: 
klavertjes wezen zoeken). 

STAMREEKS 

In onderstaande figuur is de zogenaamde stamreeks opgenomen. Het gaat daarbij om 
onze voorouders in de rechte mannelijke lijn, dus de vader - zoon verwantschap. Klik 
op een naam van een van onze voorouders voor meer informatie.
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Durk Annes 1764-1833

    

 

 Durk Annes werd in 1764 geboren in het terpdorp Irnsum. Irnsum maakt tegenwoordig 
deel uit van de Friese gemeente Boarnsterhim. In vroeger jaren heette het dorp 
Eernsum. Eern is een persoonsnaam (mansnaam). De uitgang ”um” verwijst naar heem 
of in het Fries 'hiem' (huis). Kortom, Eernsum betekent zoveel als het 'huis van Eern'. 
Irnsum was in de 18de en 19de eeuw na Rauwerd het grootste dorp in de grietenij 
Rauwerderhem, dat weer deel uitmaakte van het kwartier Oostergo. De voornaamste 
bron van inkomsten in Irnsum was in die tijd landbouw, meer in het bijzonder veeteelt. 
Rauwerderhem telde in 1796 in totaal 1477 inwoners, waarvan 404 in de kern Irnsum. 
Voor Friese begrippen kende Irnsum in die tijd een relatief grote rooms-katholieke 
gemeenschap (176 Roomsgezinden).

Durk Annes, veeboer van beroep, maakte deel uit van deze katholieke gemeenschap. 
Hij was getrouwd met Pieterke Lolles van der Meulen, eveneens uit Irnsum afkomstig. 
Wanneer zij getrouwd zijn is nog onbekend. In 1811 nam Durk Annes de familienaam 
De Klaver aan.  Durk Annes en Pieterke Lolles kregen zes kleine klavertjes: 

 

1. ANNE DURKS de Klaver (m) 

o          28-03-1800   RK Irnsum 

+          31-07-1826   Rauwerderhem 

x          ongehuwd 

  

2. KLAAS(KE) DURKS de Klaver (m) 

o          25-04-1801   RK Irnsum 
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Durk Annes 1764-1833

+          18-03-1867   Rauwerderhem 

x          28-05-1831   Rauwerderhem 

 Anke Yntes Kingma 

  

3. YFKE DURKS de Klaver (v) 

o          13-10-1803   RK Irnsum 

+          01-02-1885   Leeuwarderadeel 

x          10-11-1838   Rauwerderhem 

Klaas Annes Terpstra (eerder getrouwd geweest met Jan Pieters Bleeker) 

  

4. LOLLE (LOLKE) de Klaver (m)          

            o          09-08-1805   RK Irnsum 

            +        21-06-1877   Rauwerderhem 

            x          07-05-1829   Idaarderadeel 

            Marijke Tjittes Palstra (Palsma) 

  

5. ATE DURKS de Klaver (m)

            o          27-04-1808   RK Irnsum 

            +          13-10-1881   Rauwerderhem 

            x          05-10-1839   Rauwerderhem 

            Joukjen Durks van der Meulen 
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Durk Annes 1764-1833

  

6. RINSKE DURKS de Klaver (v)

           o            ????-1815   RK Irnsum 

              +            02-06-1843  Rauwerderhem 

              x            10-11-1838  Rauwerderhem 

              Tjalling Jans Jorna     

           

De boerderij van Durk Annes lag op de terp van Irnsum in de buurschap Kerkebuurt of 
Kerkeburen (in het Fries 'Tsjerkebuorren') nabij de toenmalige - aan de Heilige 
Mauritius gewijde - Rooms-Katholieke kerk. De boerderij, die er nu nog staat, stamt 
zeer waarschijnlijk uit de 18de eeuw. In vroeger tijden lag hier een andere boerderij. 
Deze boerderij en de bijbehorende grond, het zogenaamde Papinga-goed, waren tot 
1580 eigendom van een klooster in Nes. De figuur hieronder toont de boerderij zoals 
die er in 1993 uitzag.
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Durk Annes 1764-1833

 

 De boerderij op de terp van Irnsum anno 1993   

>>> Klik hier of op de figuur voor meer foto's <<<  

 

Van oorsprong is het een zogenaamde kop-hals-romp-boerderij, een in Friesland veel 
voorkomend type. In de loop der tijd is er echter het een en ander aan veranderd. Zo 
is de hals als het ware een ‘dikke nek’ geworden. In 1993, bij ons eerste bezoek aan 
Irnsum, kregen we te horen dat de boerderij waarschijnlijk geen lang leven meer 
beschoren zou zijn. In die tijd werd vlak langs de boerderij een ringweg aangelegd en 
bestonden plannen op de plaats van de boerderij een nieuwe woonwijk aan te leggen. 
De toenmalige eigenaars/bewoners waren reeds bezig met het bouwen van een nieuwe 
boerderij, op enige afstand van de terp. Echter, bij een bezoek aan Irnsum in de 
zomer van 1997 bleek de oude boerderij er nog steeds te staan en werd deze zelfs 
grondig gerenoveerd. 

Uit de kadastrale kaart van 1832 en de daarbij behorende registers valt af te leiden 
dat Durk Annes een redelijk vermogend man moet zijn geweest. Hij bezat meer dan 20 
ha grond (hoofdzakelijk weilanden en hooilanden), een aardig grote boerderij, een 
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Durk Annes 1764-1833

watermolen en (melk)vee. 

Durk Annes overleed op 27-04-1833. Pieterke Lolles overleed op 22 maart 1849. 
Aangenomen mag worden dat Durk Annes en Pieterke Lolles zijn begraven op het oude 
kerkhof op de terp van Irnsum. Hun grafstenen zijn daar echter niet meer te vinden. 
De boerderij op de terp werd overgenomen door Ate Durks. 
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Ate Durks 1808-1881

    

 

 Ate Durks werd op 27 april 1808 geboren in Irnsum als vijfde kind van Durk Annes de 
Klaver en Pieterke Lolles van der Meulen. Op 5 oktober 1839 trad hij in het huwelijk met 
Joukjen Durks van der Meulen. Joukjen Durks was eveneens in Irnsum geboren en wel op 
15 maart 1808. 

Ate Durks en Joukjen Durks kregen drie kinderen (de jongste van hen werd slechts twee 
jaar): 

  

1. DURK ATES de Klaver (m) 

            o          23-08-1840  RK Irnsum 

            +          07-11-1919    Rauwerderhem 

            x          22-11-1866   Utingeradeel 

Wijtsche Martens Kamstra. 

  

2. ANNE ATES de Klaver (m) 

            o          19-05-1845    Irnsum 

            +          ??-??-????      Utrecht 

            x          25-05-1871    Baarderadeel 

Elisabeth Meintes Boersma   
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Ate Durks 1808-1881

 

3. JANTJE ATES de Klaver (m) 

            o          16-01-1847      Irnsum 

            +          ??-??-1849      Irnsum   

  

Ate Durks nam de boerderij van zijn vader Durk Annes in Irnsum over. Daarnaast deed 
hij in 1837 de financiën voor de Miedmolen (in het Fries 'Mjidmole'). De molen werd 
gebruikt voor het bemalen van de zogenaamde Miedpolder ('Mjidkrite'). De Miedpolder 
bestond uit diverse percelen hooiland in eigendom van boeren uit Irnsum, Flansum, 
Rauwerd en Poppingawier. Deze landeigenaren exploiteerden de molen voor 
gemeenschappelijke rekening. Meer informatie over de Miedmolen vind je hier onder de 
knop Waterbeheer.

Ook Ate Durks moet redelijk welvarend zijn geweest. Dat blijkt onder meer uit zijn 
financiële bijdrage aan de bouw van een nieuwe Rooms-katholieke kerk in Irnsum. Deze 
St. Marcuskerk werd gebouwd op een terrein aan de huidige Rijksweg. Bouwmeester was 
H. J. Wennekers uit Zutphen. De kerk werd op 2 mei 1866 ingezegend. Hofman schrijft 
in 1891 in een boekje over de kerkgeschiedenis van Irnsum het volgende over de bouw 
van de kerk: 

…..Ten grondslag voor den nieuwen bouw .... schonk de Rijkskasse een milde bijdrage 
van drieduizend gulden, waarbij de eerwaarde pastoor duizend andere guldens 
voegde. Nu ging er een lijst rond bij de onderhoorigen van het kerspel, waarop 
algemeen met gulle hand werd ingeteekend. Aan het hoofd ervan stonden Popke 
Bouwes de Boer met 1000 gl., Haring Harings Postma met 3000 gl., Antje Yntes 
Kingma wede Ulbe Roorda met 3000 gl., Ate Durks de Klaver met 1000 gl., Bouwe 
Broers de Boer met 2500 gl. Verder schrijven we hier nog af de namen van Bote S. 
Riemersma met 500 gl., Gerrit Sibrens van Balen met 600 gl., Auke Sibrens van 
Balen met 600 gl., Ariens Sibrens van Balen met 300 gl., Klaas Durks de Klaver met 
500 gl., wede Durk Klazes Haringsma met 600 gl., Br. Y. Kingma met 400 gl., 
Riemktje Blaauwhof wede Taeke R. van de Wey met 1000 gl., Hoite Lycklama met 
600 gl., Lolke Hannema met 400 gl., Douwe en Wytske Kamstra met 300 gl. 
Arbeiders die in het zweet huns aanschijns het dagelijks brood moesten winnen, 
hadden nog voor 25 gl. geteekend. Het geheele bedrag der inschrijving bereikte de 
som van 21.167 gl. 

Op 25 maart 1869 overleed Joukjen Durks. Zij werd begraven op het kerkhof van de 
nieuwe kerk. Ter nagedachtenis van Joukjen Durks schonken Ate Durks en zijn zonen 
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Ate Durks 1808-1881

Durk Ates en Anne Ates een doopvont aan de kerk. Deze vont werd vervaardigd in het 
kunstatelier van de beroemde Limburgse kerkenbouwer Cuypers. Hofman schrijft over 
de doopvont het volgende: 

….. Daartegenover aan den noordkant ontmoeten we een heerlijke doopvont, die op 
Paaschavond van het jaar 1871 voor de eerstemaal met het heiligend water is 
gevuld. Zij werd geleverd door de heeren Cuypers en Stoltzenberg te Roermond, en 
ter nagedachtenis van wijlen Joukjen Durks van der Meulen geschonken door haren 
echtgenoot en zonen Ate, Durk en Anne de Klaver. Ter afsluiting der vont strekt 
een smaakvol ijzeren hek, vervaardigd door den kunstsmid Bernard van der Hoff te 
Utrecht, die zijnen meester A. Kniep en zijner geboorteplaats de Lemmer alleszins 
eer aandoet. 

  

 

De doopvont anno 1993 (NB: het bovenste gedeelte is het voetstuk van de vont) 

>>> Klik hier of op de figuur voor een kleurenfoto van de vont <<<  

Hoewel niet meer in gebruik, bestaat de doopvont nog steeds (zie figuur hierboven). 
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Alleen het ‘smaakvol ijzeren hek’ ontbreekt. De vont staat in de garage bij de huidige - 
uit 1966 stammende - kerk. We hebben pogingen ondernomen om het doopvont door een 
museum te laten opnemen, maar dat is uiteindelijk helaas niet gelukt.

Op 13 oktober 1881 stierf Ate Durks. Hij werd naast zijn vrouw begraven. Beide 
grafstenen zijn tot op heden bewaard gebleven. Het bidpentje van Ate Durks vind je 
hier.
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Anne Ates 1845-19??

    

 

 DURK ATES DE KLAVER (1840-1919) EN ANNE ATES DE KLAVER 
(1845-19??) 

 

DURK ATES DE KLAVER 

De boerderij op de terp werd, na het overlijden van Ate Durks, overgenomen door zijn 
oudste zoon Durk Ates. Durk Ates werd op 23 augustus 1840 in Irnsum geboren. Hij 
trouwde met de op 24 mei 1839 in Akkrum geboren Wijtsche Martens Kamstra. Durk 
Ates en Wijtsche Martens bleven kinderloos. Een zeker gevoel voor humor kan Durk 
Ates niet worden ontzegd. Hij zou namelijk, door het gebruik van een andere kleur 
dakpannen, op het dak van de boerderij zijn initialen D.A.K. aan hebben gebracht. 
Wijtsche Martens kwam op 24 augustus 1903 te overlijden in Dronrijp. In 1912 
verpachtte Durk Ates de boerderij. Enkele jaren daarna - het precieze jaartal is nog 
onbekend - schonk Durk Ates de boerderij aan de Rooms-katholieke kerk van Irnsum. 
Als dank daarvoor vielen hem ten eeuwigen dagen heilige missen ten deel. 

De laatste jaren van zijn leven jaren heeft Durk Ates doorgebracht in een bescheiden 
woning aan de Rijksweg in Irnsum (waarschijnlijk nr. 118?). Daar overleed hij op 7 
november 1919. Durk Ates en zijn vrouw liggen begraven op het kerkhof nabij de St. 
Marcuskerk in Irnsum, onder een gezamenlijke grafzuil nabij de graven van hun 
(schoon)ouders Ate Durks en Joukjen Durks. Hier vind je het bidprentje van Durk 
Ates.

De boerderij op de terp werd rond 1965 door de Rooms-katholieke kerk verkocht. 
Mogelijk had de parochie geld nodig voor de bouw van een nieuwe kerk. Deze werd 
gebouwd op dezelfde plaats als de oude en is in 1966 in gebruik genomen. De eerder 
genoemde doopvont werd niet in de nieuwe kerk herplaatst, maar opgeslagen in de 
garage bij de pastorie. 
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Anne Ates 1845-19??

ANNE ATES DE KLAVER 

Anne Ates werd op 19 mei 1845 in Irnsum geboren als tweede en jongste kind van Ate 
Durks de Klaver en Joukjen Durks van der Meulen. In 1871 trouwde hij met Elisabeth 
Meintes Boersma uit Oosterwierum. Ten tijde van dat huwelijk was Anne Ates zonder 
beroep. Anne Ates de Klaver en Elisabeth Meintes Boersma kregen zeven kleine 
klavertjes: 

1. ATE ANNES (m)

    o    14-04-1872 (Oosterwierum, Baarderadeel) 

2. MEINTE ANNES (m)

    o    06-01-1875 (Warga, Idaarderadeel) 

3. JOUKJEN ANNES (v)

    o    21-06-1877 (Warga) 

4. PIETJE ANNES (v)

    o    18-08-1879 (Warga) 

5. DURK ANNES (m)

    o    04-08-1882 (Wirdum)

    +    09-06-1958 (Utrecht) 

6. MINNE ANNES (m)

    o    18-11-1885 (Wirdum) 

7. JANTJE ANNES

    o    18-07-1887 (Wirdum)

    +    03-02-1889 (Wirdum) 
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Opvallend is de grote mobiliteit van Anne Ates en zijn gezin. Na enige jaren in 
respectievelijk Oosterwierum en Warga te hebben gewoond, vestigde het gezin zich in 
1881 in Wijtgaard, een buurschap van Wirdum in de toenmalige gemeente 
Leeuwarderadeel. Wijtgaard - in het Fries Wytgaerd - betekent mogelijk 'witte 
gaard' oftewel witte tuin. Een andere mogelijke verklaring van de naam is 'Wijthgha 
zijn werd'. Een werd is een klein soort terp: een opgeworpen hoogte met maar plaats 
voor 1 of 2 boerderijen. Van oudsher kende Wijtgaard een rooms-katholieke 
meerderheid. Anne Ates en zijn gezin namen hun intrek in de boerderij It Boulân 
(letterlijk vertaald ‘Het Bouwland’). Opvallend aan deze boerderij is het vrij grote en 
statige voorhuis en de relatief kleine schuur (zie onderstaande figuur). Voorhuis en 
schuur passen eigenlijk niet bij elkaar; vermoedelijk heeft er in vroeger tijden een 
grotere schuur achter het voorhuis gestaan. Toen Anne Ates zich in 1881 in het 
bevolkingsregister van Leeuwarderadeel liet inschrijven, vermeldde hij als beroep 
olieslager. Anne Ates zou, zo wil de overlevering, een molen hebben geërfd. 
Vermoedelijk werd in die molen ook olie geslagen (d.w.z. dat uit lijn- en raapzaad olie 
wordt geperst). Op de geboorteakte van zoon Durk Annes (1882) staat als beroep van 
Anne Ates echter koemelker vermeld (kleine boer, die ook wel koeien bij anderen 
melkt). Mogelijk heeft Anne Ates naast zijn werk als olieslager ook enige tijd een 
(beperkt) aantal koeien op stal gehad. Later, na 1890, staat Anne Ates in het 
bevolkingsregister weer opgetekend als gardenier (kweker van groenten en andere 
tuinbouwproducten). 
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Boerderij ‘It Boulân’ in Wijtgaard anno 1993 

In het linkergedeelte van de schuur is enige tijd een bakkerij geweest. De oudste zoon 
van Anne Ates (Ate Annes) was volgens het bevolkingsregister van de gemeente 
Leeuwarderadeel bakkersknecht. Mogelijk heeft ook zijn tweede zoon (Meinte Annes) 
in deze bakkerij gewerkt. In ieder geval had hij later in Utrecht een bakkerij.

In 1896 werd de boerderij It Boulân verkocht aan Tjalling van Balen. Volgens het 
bevolkingsregister heeft het gezin op 5 juni van dat jaar de gemeente 
Leeuwarderadeel verlaten. Men is toen, zoals bekend, naar Utrecht verhuisd. Waarom 
men is verhuisd is niet helemaal duidelijk.  Binnen de familie  wordt gesproken van een 
faillissement - mogelijk als gevolg van de toenmalige landbouwcrisis - dat het gezin 
noopte zijn heil elders te zoeken. Een andere reden zou de astma van Anne Ates 
kunnen zijn geweest. Hij zou op doktersadvies het werk in zijn molen hebben moeten 
staken, omdat dat te ongezond voor hem was. 

Anne Ates en zijn vrouw hebben ook nog enige tijd in Soest gewoond. Vast staat dat 
Anne Ates in Utrecht is gestorven. Wanneer precies is niet bekend. Zijn vrouw 
Elisabeth Meintes Boersma heeft na zijn dood ingewoond bij dochter Pietje Annes 
(‘tante Nellie’) in Breukelen. In laatstgenoemde plaats kwam zij in 1930 te overlijden. 
Klik hier voor haar bidprentje.
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Durk Annes 1882-1958

    

 

 Durk Annes de Klaver werd in 1882 in Wijtgaard geboren. It Boulân was zijn 
geboortehuis. Toen Durk Annes veertien jaar oud was, verhuisde hij met zijn familie 
naar Utrecht. In 1910 trouwde hij daar met Ida Roorda. Opvallend is dat Ida Roorda 
ook in Wirdum werd geboren en dat haar (voor)ouders evenals die van Durk Annes uit 
Irnsum afkomstig waren. Volgens de overlevering is het verhaal als volgt. De ouders van 
Durk Annes (Anne Ates de Klaver en Elisabeth Meintes Boersma) en die van Ida Roorda 
(Siebren Roorda en Catharina Van Balen) waren bevriend; zij kenden elkaar al vanuit 
Irnsum. Ida Roorda heeft in Leeuwarden als kamermeisje gewerkt bij de familie 
Dreesman (van V&D). De familie Dreesman is op een bepaald moment naar Hilversum 
verhuisd. Ida Roorda verhuisde als kamermeisje mee. Een zus van Ida, Alida Roorda 
(zuster Augustina), was non in een blindeninstituut in Grave, nabij Nijmegen. Wanneer 
de ouders van Ida Roorda haar zus in Grave hadden bezocht, overnachtten zij altijd bij 
de familie De Klaver in Utrecht. Ida Roorda ging daar dan langs om haar ouders te 
ontmoeten. Op die manier leerde zij Durk Annes kennen. Later verhuisden de ouders van 
Ida Roorda ook naar Utrecht. 
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Durk Annes 1882-1958

 

Durk Annes de Klaver en Ida Roorda 

  

Durk Annes de Klaver werkte in Utrecht als schoenmaker, eerst aan de Oude Kamp. 
Later verhuisde het gezin naar de Lijnmarkt, alwaar naast de schoenmakerij ook een 
winkel werd gerund. Nog later verhuisde men naar de Nieuwe Gracht, maar de winkel aan 
de Lijnmarkt werd nog enige tijd aangehouden. Ten slotte zocht men domicilie in de Bilt. 
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Durk Annes 1882-1958

 

Durk Annes, Ida en hun kinderen 

  

Durk Annes de Klaver en Ida Roorda kregen negen kinderen (zie figuur hierboven): 

1. ANTOON (m)

2. SIEBRAND (m) 

3. MEINTE (m) 

4. TINY (v) 

5. GERARDUS (m) 

6. BETSIE (v) 

7. ALIDA (v) 
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8. THEO (m) 

9. IDA (v) 

Ida Roorda overleed in 1954 in de Bilt (bidprentje). Vier jaar later stierf Durk Annes in 
Utrecht (bidprentje). 
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Gerardus 1920-1983

    

 

 Gerardus (Gerrit) de Klaver werd in 1920 geboren aan de Oude Kamp in Utrecht. 
Tijdens zijn jeugd verbleef hij wegens ziekte ongeveer anderhalf jaar in het Johannes 
de Deo Ziekenhuis aldaar. Na bij de fraters van St. Gregorius de MULO B te hebben 
doorlopen, deed hij aan de MTS (nu HTS) weg- waterbouwkunde. Hij studeerde af 
tijdens de oorlog in 1943. Vervolgens heeft hij ondergedoken gezeten in Wervershoof 
(West Friesland).  

Na de oorlog (in mei 1945) vond hij als weg- en waterbouwkundige emplooi bij de 
afdeling openbare werken van de gemeente De Bilt. In 1946 vertrok hij naar Venlo om 
aldaar als weg- en waterbouwkundige te gaan werken. Een jaar later trouwde hij (in 
Utrecht) met  Francisca Wilhelmina Maria (Fanny) Ridders. In 1952 verhuisden Gerrit 
en Fanny naar Tegelen, in 1953 naar Geleen. Zij kregen zeven kinderen:  

1. THEO (m) 

2. JOKE (v))

3. JAN (m)

4. IETJE (v) 

5. FRANK (m) 

6. PAUL (m)

7. PETER (m) 

Gerrit de Klaver overleed in 1983. 

In 2000 werd Fanny de Klaver-Ridders 80 jaar. Dat heuglijke feit werd in België 
gevierd. Klik hier voor een foto van Fanny, kinderen en kleinkinderen anno 2000.
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Klavertjes anno 2000

     

 

 Op 17 november 2000 werd Fanny de Klaver-Ridders  (beter bekend als [O]ma) 80 jaar. Dat heuglijke feit werd 
al in de zomer met de voltallige familie in België gevierd. Hieronder een impressie. 
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Familienaam

    

 

 

 In 1811 werd bij keizerlijk decreet bepaald dat elke inwoner van het rijk, die nog geen 
vaste familienaam bezat, er binnen het jaar een moest aannemen. Per gemeente 
werden zogenaamde registers van naamsaanneming aangelegd. Vóór 1811 voerden in 
Friesland de meeste mensen alleen een patroniem, d.w.z. de voornaam van de vader 
aangevuld met de letter 's'. Durk Annes betekent dus ‘Durk, Anne’s zoon’. In Friesland 
is men na 1811 het patroniem, in combinatie met de familienaam, nog geruime tijd 
blijven gebruiken.   

De akte van naamsaanneming van Durk Annes vermeldt het volgende:

Klaver, Dirk Annes de, boer te Irnsum

    k. Anne 11, Klaas 10, Yfke 7, Lolke 5, Ate 3

    Mairie Rauwerd, fol. 30

De familienaam 'De Klaver' is redelijk uniek te noemen. Naast Durk Annes was er in 
Friesland nog ene Jinne Jarings die in 1811 de familienaam 'De Klaver' aannam. Deze 
had volgens de akte van naamsaanneming geen kinderen. Het aannemen van de naam 
'Klaver' kwam vaker voor. 

Winkler rekent de naam (De) Klaver tot de familienamen, die aan het plantenrijk zijn 
ontleend. Hij geeft als mogelijke redenen voor het aannemen van een plantennaam als 
familienaam: 

Het bijzonder herkenbaar zijn van het huis door de aanwezigheid van een boom 
of plant. Het huis kreeg de naam van de betreffende boom of plant. Deze naam 
werd dan later aangenomen als familienaam. 
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Familienaam

Het aanwezig zijn van de afbeelding van een boom of plant (of een gedeelte 
daarvan, zoals een bloem of een vrucht) in de vorm van een gevelsteen in of een 
uithangbord aan het huis. Het huis kreeg de naam van de betreffende boom of 
plant. Deze naam werd dan later als familienaam aangenomen. 
Het hebben van een bijnaam, omdat men bepaalde uit het plantenrijk 
afkomstige producten verkocht. 

De meest voor de hand liggende reden voor het aannemen van de naam De Klaver is dat 
nabij de boerderij van Durk Annes veel klaver groeide. Mogelijk deed hij zelfs aan 
(intensieve) klaverteelt. In die tijd werden twee vormen van klaverteelt 
onderscheiden, enerzijds de teelt van klaver ten behoeve van zaadwinning en 
anderzijds de zogenaamde klaverbouwmethode. Bij de klaverbouwmethode diende de 
klaver ter verhoging van de voederproductie en ter verrijking van de grond.  

Het woord 'klaver' heeft in het dagelijks taalgebruik in het algemeen een positieve 
klank. Zo brengt een klavertjevier geluk. In de Dikke Van Dale zijn verder de volgende 
uitdrukkingen te vinden: 

'op de klaver zijn' =  er [weer] bovenop zijn;
'in iemands klaver zitten' = iemand benadelen;
'van de klaver naar de biezen lopen' = verandering zoeken en er daardoor 
slechter op worden.

In het Fries bestaat de uitdrukking 'Do komst op ‘e klaver en ik yn ‘e heide '(= jij komt 
op de klaver en ik op de hei), hetgeen zoveel betekent als ‘jij hebt betere 
vooruitzichten dan ik’. 

Het Engelse woord voor klaver is 'clover'. In het Engels betekent 'in clover' of 'in the 
clover' : 'in prosperity or in pleasant circumstances'.
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Boarnsterhim

    

 

 

 Hieronder zie je het gemeentewapen en de gemeentevlag van Boarnsterhim. Zoals je 
ziet hebben de Klavertjes er hun sporen duidelijk nagelaten!!

Het gemeentewapen van Boarnsterhim
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Boarnsterhim

De gemeentevlag van Boarnsterhim

 

Klik hier voor de website van de gemeente Boarnsterhim
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Irnsum

    

 

 

 HUIDIGE TOPOGRAFISCHE KAART

Hieronder zie je op de huidige topografische kaart het dorp Irnsum aangegeven. Het gebied binnen 
de hoogtelijn "0" is de terp van Irnsum. De boerderij van Durk Annes lag midden op deze terp (het 
grote en kleine zwarte blokje direct rechtsonder de naam Kerkeburen). Door er op te klikken krijg 
je een paar foto's van de boerderij te zien.

Het buurschap Kerkeburen (of Kerkebuurt) dankt haar naam aan de oude RK Kerk die op de terp lag. 
Helemaal rechts op de terp zie je nog het oude kerkhof van die Kerk. De nieuwe RK Kerk ligt meer 
naar het noorden, aan de Rijksweg (zwarte stip met RK). Klik op het kerkhof bij de nieuwe kerk voor 
een paar foto's van grafstenen.
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Irnsum

 

  

 

DORPSWAPEN VAN IRNSUM

Het dorpswapen van Irnsum bestaat uiteen rood vlak met middenin een gegolfde dwarsbalk van 
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Irnsum

zilver, beladen met een blauw klaverkruis. De witte golvende baan is de rivier de Boorn (op de 
topografische kaart hierboven duidelijk kronkelend zichtbaar). Rood en wit zijn de kleuren van de 
voormalige gemeente Rauwerderhem. Het klaverkruis is het teken van St. Mauritius, aan deze heilige 
was de oude R.K. kerk op de terp in Kerkebuurt gewijd.

LINKS

Klik hier voor een beschrijving van Irnsum rond 1840

Klik hier voor een website over de historie van Irnsum/Jirnsum

Klik hier voor de website van het huidige dorp Irnsum/Jirnsum.
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Irnsum anno 1840

    

 

 

 RAUWERDERHEM ANNO 1840

Griet., prov. Friesland, kw. Oostergoo, arr. Leeuwarden, kant. Rauwerd (1 k., 15 m. k., 8 
s. d); palende N. W. aan de griet. Baarderadeel, N. O. aan Idaarderadeel, Z. O. aan 
Utingeradeel, waarvan het door de wetering gescheiden is, Z. aan Doniawarstal en het 
Sneeker-meer, Z. W. aan Wijmbritseradeel. 

Deze griet., de laatste in het kwartier Oostergoo en op hare grenzen in het 
zuidwesten, bevat de dorpen Rauwerd, Irnsum, Poppingawier, Deersum, Ter-Zool en 
Sybrandaburen, vroeger nog het klooster Engwird, dat onder Poppingawier behoorde 
en het halve deel van het Nijeklooster. Zij beslaat, volgens het kadaster, eene 
oppervlakte van 3490 bund. 5 v. r. 91 v. ell., waaronder 3341 bund. 3 v. r. 83 v. ell. 
belastbaar land. men telt er 388 h., bewoond door 482 huisgez., uitmakende eene 
bevolking van 2330 inw., die meest hun bestaan vinden in den landbouw en in de 
veeteelt. De boter, kaas en het vee, worden meestal naar de weekmarkten van Sneek 
en Leeuwarden ter verkoop gezonden. Ook heeft men er eenen houtzaagmolen en eene 
scheepstimmerwerf. 

De grond is hier op vele plaatsen laag en daarom voor bouwland geschikt; doch men 
heeft er ook hooge landen; die voor de vruchtbaarste in de provincie niet behoeven te 
wijken. Ten gevolge van eenen verstandigen maatregel, worden vele lage plaatsen door 
het leggen kleine binnen- of molendijken van het water, dat haar vroeger veelal 
overstroomd, bevrijd. 

Door deze grietenij loopt de algemeene Friesche straatweg naar Overijseel, ten 
westen van Leeuwarden op Irnsum, en van daar over de Schouw, Akkrum en het 
Heerenveen, op Wolvega. Ook wordt zij doorsneden door den straatweg van 
Leeuwarden naar Sneek. 

In het zuiden van deze grietenij ligt een vischrijk water, de Brekken genoemd, waarin 
de meeste wateren van dezen landstreek zich vereenigen, om verder ontlast te worden 
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Irnsum anno 1840

door de Ter-Zoolsterzijl. 

Deze grietenij heeft niets te betalen aan de zeedijken, maar is daarentegen bezwaard 
met het onderhouden van drie zijlroeden en zijlen in den Hemdijk, met name de 
Abbengawierster-zijl, de Terzoolster-zijl en de Sybrandabuurster-zijl. Ook komt ten 
laste van deze grietenij, het onderhoud van den Hem- of Groendijk, loopende van de 
Sjaardasloot tot aan Herengaburg, door Irnsum en Rauwerd, van waar hij aan den 
Oude-zeedijk ten winde loopt, bij Jongama- of Juwinga-state, doch van waar de Oude-
zeedijk der nieuwe landen weder voortschiet tot aan de Sjaarda-sloot bij 
Nijeklooster; zoodat deze grietenij, bijna geheel door den dijk de Hem, wordt 
ingesloten. 

De Herv., die er 1700 in getal zijn, onder welke 450 Ledematen, maken de gem. van 
Rauwerd-en-Irnsum, Deersum-en-Poppingawier, en Sybrandaburen-en-Terzool uit, en 
hebben in deze grietenij zes kerken. 

De Doopsgez., van welk men er 270 telt, maken de gem. van Irnsum-en-Poppingawier 
uit, welke twee kerken hebben, als: ééne te Poppingawier en ééne te Irnsum. 

De 360 R. K., welke men er aantreft, maken de stat. van Irnsum uit. 

Het wapen dezer grietenij bestaat uit een veld van keel (rood), met eenen regten balk 
van zilver; het geheel beladen met twee kruislings liggende sleutels van goud, gekruist 
als een St. Andreaskruis, en gedekt met eene gouden kroon. 

 

IRNSUM ANNO 1840

Irnsum of Eernsum, oudtijds Yrnersum, in de landtaal Jinsum genoemd, d., prov. 
Friesland, kw. Oostergoo, griet. Rauwerderhem, arr. en 3 u. Z. van Leeuwarden, kant. 
en 1 u. Z. Z. O. van Rauwerd, aan den straatweg van Leeuwarden naar Heerenveen, en 
aan het algemeene vaarwater der groote schepen, die van Leeuwarden en uit het 
Groningerland door de Oude-Schouw, de Lemmer of Stavoren, naar de Zuiderzee 
varen. 
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Irnsum anno 1840

 

Irnsum in 1849 op de kaart van Eekhoff 

Het is eene groote volkrijke plaats, in wier nabijheid, 5 min. ten Z., vroeger de oude 
schouw over het gezegde vaarwater lag, welke in het jaar 1839 door eene kapitale 
brug is vervangen. Het bevat, in de kom van het d., 103 h. en 510 inw., en met de 
daartoe behoorende b. Vierhuizen, Abbingawier, Fonteburen en Kerkeburen, 119 h. en 
620 inw., die meest hun bestaan vinden in landbouw en veeteelt. 

De Herv., die hier ongeveer 260 in getal zijn, onder welke 90 ledematen, behooren tot 
de gem. van Rauwerd-en-Irnsum, welke hier eene kerk heeft, die vóór de Reformatie 
aan den H. Marcus was toegewijd, en op eene terp staat. het is een oud gebouw, met 
eenen stompen huisdaktoren en orgel. 

De Doopsgez., van welke men er 90 telt, onder welke ruim 30 Ledematen, behooren 
meestal tot de gem. van Irnsum-en-Poppingawier, welke hier eene kerk heeft, zijnde 
een klein oud gebouw, gesticht in 1684, zonder toren of orgel. 

De enkele Evang. Luth., welke men er aantreft, wordt tot de gem. van Leeuwarden 
gerekend. 

De R. K., die 200 in getal zijn, onder welke 150 Communikanten, maken, met de overige 
uit de grietenij Rauwerderhem, eene stat. uit, welke 420 zielen, en onder deze 330 
Communikanten telt, tot het dek. van Friesland behoort, en door eenen Pastoor 

http://home.planet.nl/~pdklaver/irnsumanno1840.htm (3 of 4)13-8-2004 16:26:08



Irnsum anno 1840

bediend wordt. De kerk, aan den H. Michaël toegewijd, is een, in het jaar 1709 
gesticht, eenvoudig gebouw, dat met een orgel prijkt. Vóór deze kerk, aan den 
straatweg, stat een fraai gebouwd huis voor den Pastoor. - De dorpschool wordt door 
een gemiddeld getal van 100 leerlingen bezocht. 

Vroeger stond hier nog het Huis-de-Winkel, thans behoorende aan Klaas C. Nijdam, te 
Grouw. In het jaar 1672 werd, niet ver van de toenmalige schouw, eene schans 
opgeworpen, om de Munsterschen den weg naar Leeuwarden af te snijden. Van die 
schans zijn geene overblijfselen meer aanwezig. Ter plaatse, waar zij gelegen heeft, 
ziet men thans weiland. - De kermis valt in den derden Zondag in Augustus. 

(Bron: AA, A.J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, Gorinchem: 1839-
1851) 
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Kerkebuurt

     

 

 Eens klopte het hart van Irnsum op de terp, waar kerk en toren stonden, maar ook de school (het eerste stee), het 
schoolhuis, boerderijen en woningen (De Pôle). Al in 1399 is in deze Kerkebuurt of Kerkeburen (in het Fries Tsjerkebuorren) 
sprake van een Rooms Katholieke kerk, gewijd aan de Heilige Mauritius. 

 

 

 

 

 

 

 

Oude Rooms Katholieke kerk op de terp van Irnsum   

In 1496 liep het kerkgebouw bij oorlogshandelingen flinke brandschade op. Na de kerkhervorming in 1580 werd het voor de 
protestantse eredienst geschikt gemaakt. Er kwam namelijk. een wettelijke bepaling die alle uitoefening van de Rooms 
Katholieke godsdienst verbood. Alle geestelijken werden uit hun functies gezet en de kerken moesten gezuiverd worden van 
beelden en altaren. In 1599 zal het kerkgebouw hersteld zijn, want in dat jaar werd het voorzien van gebrandschilderde 
wapenglazen. In 1672 vernieuwden de kistenmakers (schrijnwerkers) Claes Claesen en Jan Ipes uit Wirdum het interieur en 
ze vervaardigden toen een nieuwe preekstoel. In 1704 kwam er een orgel dat de kerkvoogden via de beroemde Noordduitse 
orgelbouwer Arp Schnitger kochten uit de kerk van Ferwerd. Kerkgebouw en kerkmeubilair werden in 1826 nog eens 
vernieuwd en deden nog dienst tot 1878 (of 1866?? PdK). 
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Oude Rooms Katholieke kerk op de terp van Irnsum   

In dat jaar werd aan de Rijksstraatweg een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. Het herstel van de oude kerk zou hoge 
kosten meegebracht hebben en de zich geleidelijke voltrekkende verplaatsing van de dorpskern van de Kerkebuurt naar de 
Boarn en de straatweg was reden om een andere bouwplaats te kiezen.  De oude kerk met zadeldaktoren bleef nog drie jaar 
staan en wel omdat de voor de nieuwe kerk aan de straatweg als nieuw geleverde luidklok een oud en versleten exemplaar 
bleek te zijn en ook nog van een minder gewicht dan waarvoor was betaald. De klepel viel er uit en de oude klok in de oude 
toren moest derhalve blijven functioneren tot het gerezen conflict met de klokgieter was opgelost. 

Kerkhof met baarhuisje op de terp van Irnsum   

Toen de oude kerk in 1880 werd afgebroken kwam er een baarhuisje voor in de plaats, midden op het omgrachte en door een 
boomwal omzoomde kerkhof.  Uit opgravingen blijkt dat dit baarhokje is gebouwd op een gedeelte van de fundamenten van 
de oude toren. 

Bron: www.jirnsum.com ('Nei it ferline werom: Kerkebuurt/Tsjerkebuorren')
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Papinga-goed

    

 

 

 Op de plaats van de huidige boerderij op de terp van Irnsum heeft vroeger een andere 
gestaan. Tot in de zestiende eeuw waren deze boerderij en de daarbij behorende 
grond, het zogenaamde Papinga-goed, het bezit van de broeders van de Duitse orde in 
Nes (een dorpje nabij Irnsum). Mol schrijft in zijn boek 'De Friese huizen van de 
Duitse Orde ' uit 1991 over dit Papinga goed het volgende: 

Daar (in Irnsum) zien we in 1580 pal naast de pastoriesate van het dorp dichtbij de kerk 
een sate  van Nes liggen, Papinga goed genaamd. De naam verwijst naar de Nesser papen die 
de pastorie van Irnsum bedienden. Ligging en naam doen vermoeden dat dit goed eertijds 
van het pastoriegoed is afgesplitst en aan het domein van de commanderij is toegevoegd. 
Het was een afsplitsing die een goed renderende sate op vruchtbaar kleiland opleverde...... 

Het Papinga-goed is weergegeven in onderstaande figuur. 
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Het Papinga-goed (nr. 18) en de pastoriesate (nr. 19) in 1580    

Het Papinga-goed had een oppervlakte van 56 pondemaat (ongeveer 20 ha). Na de 
reformatie namen de Staten van Friesland in 1580 het beheer van alle 
kloostergoederen over. Zo kwam ook het Papinga-goed in wereldlijke handen. In 1640 
werd het door de Friese staten verkocht. Pachter was toen ene Abram Jacobs. 
Wanneer de Klavertjes er uiteindelijk zijn neergestreken is nog niet bekend.
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Kop-hals-romp-boerderij

    

 

 

 De kop-hals-romp boerderij komt voor in Friesland en West- en Noord-Groningen. Het 
woonhuis is de 'kop', in de 'hals' zijn in het algemeen de keuken en de melkkamer 
gelegen en de 'romp' bestaat uit de schuur. Dergelijke boerderijen kwamen reeds in 
de 16e eeuw voor, maar de definitieve vorm (toen het voorhuis hoger werd gebouwd 
dan de melkkelder) ontstond pas enkele eeuwen later. Dergelijke boerderijen worden 
zowel gebruikt voor veeteelt als voor akkerbouw. Veeteeltboerderijen zijn te 
herkennen aan het hogere voorhuis met de daaronder gelegen melkkelder en de kleine 
ruitjes in de schuur (stalraampjes). 

 Impressie van een authentieke kop-hals-romp-boerderij   

Akkerbouwboerderijen hebben geen melkkamer maar wel een zaadopslagplaats boven 
het voorhuis en geen kleine stalruitjes maar grotere ramen aan de achterzijde van de 
schuur (de dorsruimte). In het Noord-Friese akkerbouwgebied liggen veel kop-hals-
romp boerderijen op terpen. Friese boerderijen hebben vaak een 'uilenbord' op het 
dak, een driehoekig houten bord tegen de daknaald aan. De kop-hals-rompboerderij 
voldoet nog steeds voor het moderne agrarische bedrijf. 

(Bron: Het Nederlandse landschap)

http://home.planet.nl/~pdklaver/kophalsrompboerderij.htm13-8-2004 16:25:46



Grondbezit 1832

    

 

 

 Hieronder is op de kadastrale kaart van 1832 met groen het grondbezit van (de erven van) Durk 
Annes de Klaver weergegeven. 

 

Nummer Perceel Soort gebruik Grootte in m2 

1 Weiland 47330 
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Grondbezit 1832

2 Weiland 11660 

3 Weiland 13530 

4 Weiland 31510 

9 Boomgaard     870 

10 Weiland 39670 

11 Weiland   5100 

12 Watermolen en erf      290 

13 Weiland    2080 

14 Weiland    1470 

15 Huis en erf    3120 

94 Hooiland   14370 

389 Hooiland   26740 

398 Hooiland   25010 

428 Hooiland     7460 

438 Hooiland     3370 

Totaal grondbezit - 233580 
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De boerderij op de terp van Irnsum

     

 

 
 
De boerderij

 
De boerderij

 
De boerderij

 
De boerderij

 
Koeienstal

 
Deur naar melkkelder

 
Melkkelder

 
Wandtegel melkkelder

 
Vloertegels 
melkkelder

Klik op een fotootje voor een grotere foto.
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Grafstenen RK Kerkhof Irnsum

     

 

 
 
Joukjen Durks van der 
Meulen

 
Joukjen Durks van der 
Meulen

 
Ate Durks de Klaver

 
Ate Durks de Klaver

 
Joukjen Durks van der 
Meulen en Ate Durks 
de Klaver

 
Wijtsche Martens 
Kamstra
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