Feriening Neiteam Tamminga

Route gids familiedag Tamminga maart 2015
Leeuwarden heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van de Tamminga’s. In de stad zijn nog
diverse sporen te zien waar Tamminga’s gewoond, gewerkt en gekerkt hebben.

Stamboom Tamminga
6e generatie stamouders; Ytzen Lieuwes Tamminga (N0) en Hiltje Karsjens Kalma
hun kinderen:
Karsjen Ytzens Tamminga (N1) getrouwd met Dirkje Meiles Miedema
Lieuwe Ytzens Tamminga (N2) getrouwd met Sara Meiles Miedema

1) Start: Wijkgebouw, “Eeltsje’s Hiem”; Pieter Sipmawei 11.
2) Noorderbegraafplaats Leeuwarden; Schapendijkje.
Hier liggen verscheidene Tamminga’s begraven met hun echtgenoot (e); Ytzen Karsjens N14, Dirkje
Ytzens N142, Meile Ytzens N144, Rimmer Karsjens N254.
3) Boerderij Nij Humalda; Schapendijkje 18.
Symen Meiles T. (N144-6) is veehouder op deze boerderij. Het is
de boerderij waar het gezin van Meile Ytzens T. (N144) en
Baukje Talstra is opgegroeid. De boerderij is door Ytzen Karsjens
(N14), de vader van Meile, op 13-09-1940 gekocht om o.a. de
boerderij “Groot Humalda” op de Vliegbasis te kunnen
ontruimen. Op Schapendijkje nr. 16 wonen Jikke Meiles T.
(N144-2) en haar man. In de oorlog bivakkeerde het gezin
Tamminga hier overdag bij de fam. van der Zwaag omdat
wonen op “Groot Humalda” was verboden door de Duitsers. ’s
Nachts sliep het gezin bij weduwe mevr. Memerda, ze had een
boerderijtje waar nu de Dammelaan begint. Heit en de meisjes
in de stal en de jongens in de schuur. Op nr. 20 woont Lieuwe
Meiles T. (N144-3)met zijn vrouw.
4) Famylje Tammingaleane
Op 20 november 2012 heeft B&W in Leeuwarden het besluit genomen deze toegangsweg naar de
Vliegbasis de naam “Famylje Tammingaleane” toe te kennen o.a. vanwege de bijzondere relatie van
de Tamminga’s met de Vliegbasis. Aan deze zelfde weg bouwen Symen Meiles
en zijn oudste dochter Anke (N144-61) binnenkort een nieuwe boerderij.
5) Woonhuis van Ymkje de Jong; Kwartelstraat 34
Woonhuis van Ymkje de Jong, weduwe van Meile Karsjens (N15) met haar 10 kinderen (Karsjen,
Benjamin, Ytzen, Baukje, Dirkje, Menne, Meile, Jenze, Grietje, Lieuwe). In 1931 stierf haar man Meile
waarna Ymkje met haar gezin eerst in het arbeiders woninkje bij Groot Humalda kwam te wonen en
later in de Obrechtstraat 5 via bemiddeling van Karsjen Lieuwes (N25), een beëdigd makelaar. Na ca.
drie jaar verkocht muoike Ymkje dit huis en huurde daarna een huis in de Kwartelstraat. Uiteindelijk
verhuisde ze nog een paar keer nl. o.a. naar de Lekkumerweg en Hobbemastraat.
6) Woonhuis van Ytzen Karsjens (N14); Harlingerstraatweg 30.
Woonhuis van Ytzen Karsjens Tamminga en zijn 2e vrouw Afke Kerkstra. Zij zijn hier tijdens de oorlog
vanaf 3-2-1942, hun trouwdag, komen wonen. In 1951 zijn ze naar de Spanjaardslaan nr. 14
verhuisd.
7) Woonhuis Symen de Vries; Harlingerstraatweg 14
Woonhuis genaamd “Joopi” van Symen de Vries en Aukje Algera. Symen de Vries was de broer van
Jitciea de Vries, de 1e vrouw van Ytzen Karsjens (N14) en zij waren de ouders van Hinke, de vrouw
van Karst Meiles Tamminga (N150). Kleinzoon Symen K. vertelt; I.p.v. “Joopi” stond er eigenlijk Joopl
op de gevel, de punt zat namelijk vast aan de i, tot ergernis van mijn pake. Ik moest er met een lik
witte verf weer een streep doorhalen, maar dat is er nooit van gekomen, want pake had geen ladder..
8) Coöperatie “De Noordkant”; Molenstraat
De coöperatie “De Noordkant” was een
aankoopvereniging voor de landbouw en een
graanmalerij. De “Noordkant” is mede
opgericht door onze oerpake Karsjen Ytzens
(N1) samen met nog een tiental boeren ten
noorden van Leeuwarden die de vereniging
(zelfde naam) “Noordkant” hadden opgericht.
Ytzen Karsjens (N14) was bestuurslid. De
“Noordkant” is in 1963 gefuseerd met de CAF
wat later is overgegaan in Agrifirm. In 1966
werd de “Noordkant” opgeheven.

9) Koningin Wilhelminaschool; Fonteinstraat 16
Jan Kooistra, gehuwd met Dirkje Ytzens Tamminga (N233), was hier ongeveer 25 jaar‚ “master”. Al
hun 8 kinderen, hebben deze school bezocht.
Omdat Ytzen Karsjens (N14) bestuurslid was van de Vereniging voor Chr. Nat. School Onderwijs
(eerder was vader Karsjen Ytzens voorzitter) en er genoeg leerlingen op de pas gebouwde Koningin
Wilhelminaschool moesten zitten, besloot hij om dochter Dirkje (N142), later zoon Gabe(N143) en
voor korte tijd zoon Meile (N144) niet naar de W.C. van Munsterschool te sturen, maar naar de
Koningin Wilhelminaschool.
Ymkje, gehuwd met Meile Karsjens (N15) besloot, toen zoon Jense met 5 jaar niet werd toegelaten op
de Van Munsterschool, ook hem naar de Koningin Wilhelminaschool te sturen. Omdat hij zo jong was,
werd zijn zus Dukke/Dirkje van de Van Munsterschool gehaald, zodat zij hem naar de Koningin
Wilhelmina school kon vergezellen. Daarna volgden de twee jongste kinderen Greetje/Grietje en
Lieuwe/Louis.
10) CCLB; Willemskade 34
Benjamin Tamminga (N24) was de eerste directeur van de
Coöperatieve Centrale Landbouw Boekhouding. De CCLB is
mede opgericht door Benjamin en zijn neef Ytzen Karsjens
(N14) in 1917. Benjamin haalde Ytzen Meiles (N152) naar
de CCLB als jongste bediende. Die heeft daar zijn hele
leven gewerkt en is opgeklommen tot adjunct-directeur.
Na de oorlog werd Benjamin opgevolgd door Anne
Vondeling. In de jaren 70 is de CCLB in Leeuwarden
verhuisd naar een veel groter pand aan de Sixmastraat.
Later is de CCLB opgegaan in Accon AVM een nationaal
accounts- en adviesbureau met 1000 medewerkers.
11) Frico en CAF; Snekertrekweg

De Frico is in 1898 opgericht, eerst onder
de naam FCZEV (Friesche coöperatieve
zuivel, export vereniging) met als doel het
produceren en internationaal verkopen van
kaas. Frico is nu onderdeel van Friesland
Campina. In het bestuur hebben zowel
Karsjen Ytzens (N1) als ook zoon Ytzen
Karsjens (N14) jaren lang zitting gehad.
Ytzen Karsjens was “Lid van verdienste”
van de CAF en speelde een rol in de fusie
met “concurrent” De Noordkant in 1963.

12) Kaaspakhuis Tamminga; Schrans
Karsjen Lieuwes (N25) was eigenaar van het kaaspakhuis
in de Schrans. Zijn zoon Lieuwe (N253) heeft het bedrijf
overgenomen. Karsjen had in de Tweede Wereldoorlog
de zolder van z’n kaaspakhuis beschikbaar gesteld aan de
Friesche KP, wat daarmee het hoofdkwartier van de
Friese illegaliteit werd. In juli 1944 overviel de
Sicherheitspolizei het pakhuis en nam alle wapens,
munitie en een enorme hoeveelheid administratie in
beslag. Karsjen moest onderduiken. In 1983 is het
prachtige pand afgebroken…..
13) Tamminga’s Wente buro (Tamminga’s woning
bureau); Schrans 68
In de Schrans had Karsjen Lieuwes (N25), makelaar
(beëdigd 1930), ook een woningbureau waar hij o.a.
woningen voor geldbelegging verkocht. Karsjen was eerst landbouwer en zat in de Friesche Staten
voordat hij z’n activiteiten op de Leeuwarder/Huizumer Schrans ontplooide.

14) Johan Willem Frisoschool; Carel Fabritius straat 21
Benjamin Tamminga (N151) was hier vanaf 1960 hoofd der
school. Zijn kinderen Meile, Johannes, Lieuwe en Gerrit Ytzen
hebben op deze school gezeten. Ook kleinkinderen van Karsjen
Lieuwes (N25) zaten hier op school nl. Kars Idzerda, (N 252-3),
Kars (N 253-1), Titia (N 253-2) en Rimmer Wytse (N 253-4).
De school is in de jaren 80 afgebroken en op dezelfde plaats
herbouwd.

15) Zuivelbank; Zaailand
De Zuivelbank Leeuwarden werd opgericht
in 1912. Het oorspronkelijke pand is begin
twintiger jaren gebouwd. Ytzen Karsjens
(N14) was jarenlang voorzitter van de Raad
van Toezicht. De zakenbank werd in 1970
Frieslandbank en is enkele jaren geleden
opgegaan in de Rabobank.
16) Koepelkerk; Alma Tademastraat
De eerste steen voor deze bijzondere kerk werd op 22 augustus 1922 gelegd door Karsjen Ytzens
(N1) Tamminga. Hem viel de eer te beurt als oudste ouderling en vanwege zijn vele verdiensten voor
de gereformeerde kerk in Leeuwarden. Hij was o.a. sterk betrokken bij de financiering. De kerk zou
oorspronkelijk Koningin Wilhelmina Kerk worden genoemd. Amper tien jaar na
de bouw van de Koepelkerk zouden de Gereformeerden Leeuwarden verbazen
met een nog gedurfder nieuwbouw: de Pelikaankerk. Beide kerken zijn nu
“Protestantse Gemeente Leeuwarden Centrum- West Pelikaan en Koepelkerk”.
17) LMI (Leeuwarder Melk Inrichting); Emmakade Zuidzijde
Ytzen Karsjens (N14) was voorzitter van bestuur
van de LMI. Zoon Gabe (N143) was hier eind
jaren dertig en begin van de oorlog boekhouder.
Voor 1900 stond hier de zuivelfabriek “Coöperatie
De Emmakade”.
In 1956 werd de naam van het bedrijf gewijzigd
in de Centrale Leeuwarder Melkinrichting.
De productie van de zuivelfabriek was vooral
gericht op melk producten, zoals yoghurt, melk,
brei etc. met name voor leeuwarden en
omgeving.

18) CCF (Coöperatieve Condens Fabriek);
Karsjen Ytzens (N1) was bestuurslid van de in 1913 opgerichte CCF. Na vele fusies en overnames is
de huidige naam van deze internationale zuivelreus Friesland Campina. Vele Tamminga’s hebben er
gewerkt of werken er nog.
19) Gereformeerd rusthuis voor Ouden van Dagen; Hoeksterpad 16
Eerstesteenlegging door Meile Sippes Wesbonk.
Meile was getrouwd met Grietje Karsjens (N12) en
na haar overlijden met haar jongere zuster Hiltsje
(N16). Broeder Wesbonk werd als oudste
dienstdoende diaken en tevens als oudste lid van
de rusthuiscommissie daarvoor aangewezen.
Gaarne nam hij op zich deze plechtigheid te
verrichten. Het rusthuis is afgebroken en
vervangen door Wijkzorgcentrum “Het Nieuwe
Hoek”.

Voor het rusthuis stond de Oosterkerk, gebouwd in 1858, het
was daarmee de tweede Afgescheidenen kerk van Leeuwarden. Totdat
de Noorderkerk in 1889 kwam (de Afgescheidenen vormden met de
Dolerenden, vanaf 1892 de Gereformeerde Kerk), kerkten Meile Gerrits
Miedema en Grietje Benjamins Kroodsma (schoon ouders van Karsjen
N1 en Lieuwe N2) en hun kinderen Antje, Benjamin, Sara en Dirkje
vanaf “Groot Humalda” in deze kerk. Karsjen en Lieuwe kwamen hier
vanuit Boksum ook wel naar toe en zullen zo dochters Sara en Dirkje
hebben ontmoet. In 1910 kwam op dezelfde plaats een nieuwe kerk,
deze is ondertussen in 1981 afgebroken.
20) Eerste Afgescheidenen kerkje van Leeuwarden; hoek
Noorderweg en Vijzelstraat.

Meile Gerrits Miedema en Grietje Kroodsma
hebben elkaar leren kennen in het eerste
kerkje van de Afgescheidenen, hoek
Vijzelstraat / Noorderweg. De vader van
Meile Gerrits, Gerrit Jans Miedema uit
Blessum, was één van de eersten en ook
voortrekkers in Leeuwarden en wijde
omgeving, waar het gaat om de leer van de
Afgescheidenen. Hij was ook één van de
oprichters van de eerste Afgescheidenen
Kerk te Leeuwarden in 1842. Het kerkje heeft
tot 1858 gefunctioneerd, daarna kwam de
Oosterkerk.
21) Koemelkerij Meile Wesbonk; Spanjaardslaan 12
Deze koemelkerij van Meile Wesbonk is in 1934
afgebroken waarna hier nieuwe, luxe huizen zijn
gebouwd door Meile Wesbonk. Het is vast ook één
van de redenen geweest dat zwager Ytzen Karsjens
Tamminga (N14) en zijn 2e vrouw Afke Kerkstra hier
in 1951 op de Spanjaardslaan nr. 14 zijn komen
wonen tot begin jaren zeventig. Daarna heeft de
dochter van Afke Kerkstra, Sjoukje en haar man
Cornelis er met hun gezin nog vele jaren gewoond.
Afke Kerkstra woonde, toen ze weduwe was, nog
ca. 15 jaar op de Spanjaardslaan nr. 16.

22) Noorderkerk; Grote Kerkstraat 31
De Noorderkerk is in 1889 geopend en was tot 1964 een Gereformeerde Kerk. Karsjen Ytzens en
Dirkje Meiles kerkten hier met kinderen en kleinkinderen tot dat de Pelikaankerk in 1932 werd
geopend. Vanaf boerderij “‘Groot Humalda” gingen de ouders met de sjees/brik naar de kerk. Deze
werd gestald bij stalhouderij Jongma op de plek waar zich nu restaurant De Vrouwenpoort bevindt.
Het kerkgebouw werd in 1998 door de Fryske Akademy gekocht en verbouwd tot zalencentrum “It
Aljemint”. Tot 2004 bleef de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt gebruik maken van het gebouw. De
nieuwe kerk van de kerkgemeente werd “De Morgenster”, het mooie orgel uit 1895 verhuisde mee.
23) Woonhuis Karsjen Ytzens (N1); Schalk Burgerstraat 16
Karsjen en Dirkje werden in 1910 opgevolgd door hun zoon Ytzen K.
en Jiciea de Vries op de boerderij “Groot Humalda” waarna ze
gingen rentenieren aan de Stienserdyk thans Mr. P.J. Troelstraweg.
Omdat zoon Meile in 1914 vlak na z’n huwelijk in militaire dienst
moest, vanwege alle oorlogsdreiging, kwamen Karsjen en Dirkje op
de boerderij van Meile en Ymkje in Birdaard te wonen tot 1916.
Hierna zijn ze gaan wonen in de Schalk Burgerstraat waar Dirkje in
1921 overleed. Karsjen heeft hier nog tot aan z’n dood in 1928 met
huishoudster Wietske Keegstra gewoond.

24) W. C. Van Munsterschool; Leeuwerikstraat nr.10
Op deze lagere school hebben van 1920 tot aan 1970 vele
Tamminga’s gezeten. Het waren de kinderen van Ytzen
Karsjens (N14) en broer Meile Karsjens (N15). In een
volgende generatie hebben hier ook de 4 oudste kinderen
van Gabe (N143) en 9 kinderen van Meiles Y. (N144) op
school gezeten, ook ons bestuurslid Zwaantje (N140-0).
Bijzonder was dat sommige meesters en juffen aan beide
generaties les hebben gegeven. De Van Munsterschool
was de opvolger van de Kruisstraat school, de school waar
Karsjen Ytzens (N1) jaren lang voorzitter was van het
schoolbestuur.
25) Boerenleenbank; hoek Mr. P.J. Troelstraweg en
Leeuwerikstraat (1954 hier “Goede Herder Kerk”)
Een groep van 13 boeren ten noorden van Leeuwarden, w.o. Karsjen Ytzens (N1) hebben in 1904 (tot
1949) het initiatief genomen tot de oprichting 'eener Coöperatieve Spaar- en Voorschotbank, systeem

“Raiffeisen”. De dertien oprichters noemden de bank de “Coöperatieve Boerenleenbank Leeuwarden
Noordkant”. In feite werd vanuit een succesvolle buurtschap gedachte de boerenvereniging
'Noordkant' opgericht, waarin de gemeenschapsgedachte meer vaste vormen kreeg en waaruit tal van
initiatieven zouden ontstaan. De 'ongunstige kredietpositie van de boer' rond de eeuwwisseling is
waarschijnlijk de aanleiding geweest, dat in betrekkelijk korte tijd daarna op tal van plaatsen in
Friesland het voorbeeld van de Leeuwarder “Noordkantboeren” werd gevolgd. De bank is overgegaan
in de Raiffeisenbank Leeuwarden en weer later Rabobank Leeuwarden.
26) Woonhuis Benjamin Lieuwes (N24); Mr.P.J. Troelstraweg 86
Woonhuis van Benjamin Lieuwes Tamminga en zijn vrouw Wietske Lettinga. De oorspronkelijke naam
van deze woning was Carpe Diem. Sjoerd Ytzens Tamminga (N145) heeft hier met zijn vrouw
Amarens Zijlstra, toen ze in 1946 trouwden, nog een tijdje bij ingewoond.
27) Kinderboerderij; Jeugdweg 3
Gabe Ytzens T. (N143) en zijn vrouw Trijntje Wiersma hadden
vanaf 1942 op deze plaats hun boerderij. In 1956 huurden ze
de boerderij van Afke Kerkstra 2e vrouw van vader Ytzen
Karsjens in Munnikeburen en kwam hier de Leeuwarder
kinderboerderij.
28) Boerderij “Groot Humalda”; Vliegbasis Leeuwarden
Meile Gerrits Miedema en Grietje Benjamins Kroodsma kwamen in 1864 op de nieuwe boerderij
“Groot Humalda” gelegen in het Leeuwarder nieuw land, de oude boerderij was het jaar daarvoor
door hooibroei afgebrand. Vanaf 1876 kwamen schoonzoon Karsjen Ytzens Tamminga (N1) en
dochter Dirkje Meiles Miedema op de boerderij. In 1910 hebben hun zoon Ytzen Karsjens (N14) en
zijn vrouw Jitciea de Vries de boerderij overgenomen. Eind jaren dertig kwam hier het Leeuwarder
Burger Vliegveld, met de nodige aanpassingen in de bedrijfsvoering kon men er blijven boeren. De
Duitsers maakten er in mei 1940 direct een militair vliegveld van.
Eind september 1940 “gelaste” de
Vliegveld- commandant om binnen een
week Groot Humalda te ontruimen. Het
betekende het einde van het
boerenbedrijf. In de nacht van 8-9 juni
1942 is de boerderij verwoest door een
Engels bombardement.

Feriening Neiteam Tamminga

De Feriening Neiteam Tamminga is een “Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid”, zie voor
het reglement de website.
De werkgroep zou het op prijs stellen dat zoveel mogelijk nazaten voor 5 euro/jaar lid van
de “ Feriening Neiteam Tamminga” worden, want beheer en webhosting brengt kosten met
zich mee.
Donaties ook altijd welkom zie banknummer hieronder.
Voor meer informatie, of indien u lid wilt worden van de vereniging, neem dan contact op met
Zwaantje Tamminga, via de mail: z.tamminga@planet.nl of telefonisch: 0582121891
of per briefje: mevr. Z. Tamminga, E. Wolffstraat 14, 8914 AM Leeuwarden.

Het banknummer: NL24ABNA0494561904 t.n.v. S.Tamminga inzake FNT

Page 8 of 8

Bank nr. NL24ABNA0494561904 t.n.v. S.Tamminga inzake FNT

