
Het Mysterie van Anjum 

Op 17 juli hebben Marian en ik in Dokkum en omstreken een klein familieonderzoek uitgevoerd. 

Allereerst gingen wij naar het gemeentehuis om een familiekaart van de familie Huismans te 

bemachtigen. We werden doorverwezen naar het regionaal streekarchief, een paar honderd meter 

verder. In het streekarchief werden we geholpen door de heer Boersma, die ons van allerlei 

interessant materiaal heeft voorzien. 

 

Als allereeste de familie kaart waar alle leden van de huishouding op terug te vinden zijn, inclusief 

inwonende zus Geertje Huismans en ook inclusief de huishoudster, Elisabeth Westra. 



 

Het was onze bedoeling om via deze gegevens achter het adres te komen waar de familie vroeger 

heeft gewoond. De Heer Boersma vertelde ons dat in de gemeentelijke administratie geen 

straatnamen werden gebruikt. Ieder pand had namelijk zijn eigen nummer. Het pand waar de familie 

Huismans woonde had het nummer B171. Zo’n nummer was helaas niet definitief, in de loop van de 

tijd kon dat, door uitbreiding van de plaats, zo maar veranderen.  Uiteindelijk wist de heer Boersma 

te achtehalen dat het nummer B171 correspondeerde met het huidige adres  Brouwerswei  no.7. 

Ook wist de heer Boersma nog wat fotoboekjes op te duikelen waarin de pastorie van de 

Gereformeerde kerk in Anjum te zien is. Op de foto hieronder is een stuk van het pand helemaal links 

te zien. 



 

Op de foto die nu volgt is het pand goed zichtbaar, maar dan rechts op de foto. Er staat zelfs een 

vrouw en 2 kinderen te poseren voor het huis! 



 

Vervolgens zijn wij naar Anjum vertrokken om Brouwerswei nummer 7 te gaan bekijken. Maar daar 

wachtte ons een grote verrassing. Brouwerswei no 7 was namelijk wel een pastorie maar dan van de 

(1000 jaar oude) St. Michaelskerk. Tot voor kort was dit de Hervormde kerk van Anjum…… 

We hebben op het kerkhof van de St. Michaelskerk de grafsteen terug kunnen vinden van notaris 

Banda en zijn vrouw, onze overgrootouders. 



 

Daar bleef het echter niet bij, want in het zelfde graf was ook het kistje toegevoegd van Joukje 

Huismans, die in 1904 was geboren en slechts 4 dagen heeft geleefd. We blijken dus nog een tante te 

hebben gehad. Wat ook opvallend is dat de Gereformeerden hun overledenen blijkbaar begroeven 

op het kerkhof van de Hervormde kerk. 



 

 

Hiermee was onze zoektocht nog niet afgelopen. Een paar 100 meter verder vonden we namelijk op 

de Pheifferbuorren het pand zoals dat op de eerdere ansichtkaarten te zien was. 



 

Om zeker te weten dat het hier inderdaad om de pastorie van de Gereformeerde kerk ging zijn we 

naar het nabij gelegen Molen-museum gegaan. De beheerder van dat museum kwam zelf niet uit 

Anjum, maar hij heeft ons het telefoonnummer gegeven van Jeanet Moes. Mevrouw Moes was, 

samen met haar man uitbater van het cafe naast de pastorie. Zij vertelde ons dat dit inderdaad 

vroeger de pastorie is geweest. Zij had met eigen ogen gezien hoe de vroegere Gereformeerde kerk 

in vlammen is opgegaan. 


