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Verslag van jaarvergadering/familiedag op 28-03-2015 te Leeuwarden 
 
Verzamelpunt was: Wijkcentrum Eeltsje’s Hiem, te Leeuwarden. Sommigen kwamen al tegen 10.00 uur aan.  
Daarna verschenen gestaag de ruim 50 deelnemers, deels wachtend in Eeltsje's Hiem en deels al in de 
Dalstra-bus zittend. 
 
De bus zou  ons vanaf 11.00 uur langs bijzondere, historische (familie) plaatsen in Leeuwarden rijden. 
Nagenoeg geen klachten over de Haak om Leeuwarden, alleen maar waardering van het echtpaar Hoffen (N 
221.3) voor de politie. Omdat de TomTom het allemaal niet meer kon volgen, vroegen ze hulp en zowaar ze 
werden keurig door de politie naar het Westeinde geloodst.  
 

 
 

Rond 11.00 uur deelde Ebele Tamminga (N144.7) een mooie route gids uit, met daarin de eerder genoemde 
historische familie plaatsen met een beknopte uitleg.  
 
Lieuwe Tamminga (N 144.3) zou in de bus vakkundige toelichting geven. 
Zo arriveerden we bij de Koepelkerk, ontwerp van architect Tjeerd Kuipers 
en waarvan onze overgrootvader K. Tamminga (N1) *1846, op 10-08-1922 
de eerste steen had gelegd.  
 
We werden prima ontvangen door dhr. Rollema, nu eigenaar van de kerk, 
temeer omdat de ruimte in de kerk (ten behoeve van onze 
jaarvergadering/familiedag) de dag daarvoor nog schoongemaakt en 
ingericht moest worden!   

Familielid Meile (Benjamins) Tamminga (N 
151.1) speelde bij binnenkomst prachtig op 
het Vermeulen orgel (1935). Dit orgel, 
afkomstig uit de H. Hart kerk (Noordhoek) 
te Tilburg, werd door de Gereformeerde 
Kerk van Leeuwarden aangekocht, toen het kerkgebouw in Tilburg werd 
afgebroken. Een enorme inspanning werd in de jaren 1975-1977 geleverd, 
toen door een grote groep “vrijwilligers” het orgel werd herplaatst. 
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Twee deelnemers/familieleden helemaal uit Limburg komend, hadden wat problemen met parkeren vanwege 
de “blauwe zone”  bij de Koepelkerk. 
 
Na koffie en cake waren we snel akkoord met de onderwerpen uit het jaarverslag. 
D.w.z. Lieuwe las nog wel een paar hilarische mails voor, die Symen (Karstens) Tamminga (N 150.3) het 
bestuur van onze FNT had toegestuurd, en waaruit bleek hoe ingewikkeld het bij een bank kan gaan als je 
niet via een notaris een vereniging wilt aanmelden. 
  

Kascommissie:  Ytzen (Sjoerds) Tamminga (N 145.2) vervangt  Ans Tamminga (N 272.1 ), die  door ziekte 
niet aanwezig kan zijn. De taak van Jan Wicher Kok (N  282.2) zit er op. Rimmer Wytse Tamminga (N 253.4) 
wordt benoemd  en zal toetreden tot de kascommissie  voor het volgende jaar.  

 
Vervolgens bezichtiging van de kerk met de mooie roosvensters. In die vensters o.a. 
het rijkswapen, en ook het wapen van koningin Wilhelmina, met de jaartallen 1898 
en 1923 (regeringsjubileum) een uil, zandloper /preekglas. Misschien om aan te 
geven dat de lengte van de preek niet de wijsheid van de inhoud bepaalt. Zie 
verder: Arjen Bakker De gereformeerde kathedraal. uitg. in 2013.  
 
Vervolgens vertelde Symen (Karstes)Tamminga ( N 150.3 ) een smeuïg verhaal over 
pake Karst, wat betreft de financiële kant van de Koepelkerk.  

Durkje (Meiles) Tamminga ( N 144.5 ) las een gedeelte voor van het verhaal over Groot Humalda, in 1994 
opgeschreven door haar vader Meile Tamminga (N 144).  
 
Zo rond 13.00 uur begonnen we aan de tocht naar Vliegbasis 
Leeuwarden, nadat we eerst  het vervolg van de bustocht 
maakten langs de nostalgische (familie) plaatsen. We werden 
om 14.00 uur bij de ingang opgewacht door Majoor Kirsten 
Beek. Na een “strenge” controle, werd de groep in tweeën 
gedeeld. Eén helft ging naar de Traditiekamer, waar veel 
voorwerpen en documenten tentoongesteld zijn om een inzicht 
te geven in de luchtvaartgeschiedenis van Vliegbasis 
Leeuwarden. Iedere 1e woensdag van de maand is deze kamer 
ook geopend van 13.00 -16.30 uur. 

 
De andere helft vervolgde de bustocht over het enorme terrein van de 
Vliegbasis. Na gewisseld te hebben, verlieten we tegen 16.00 uur de 
Vliegbasis en begonnen we nog aan de  gezellige nazit in Eeltsje’s 
Hiem. 
Omdat we op de Vliegbasis niet in de kapel konden, las Durkje het 
vervolg van het verhaal over Groot Humalda nog voor in het 
Wijkcentrum. Zelf vertrok ik tegen 18.00 uur, sommigen gingen nog 
eten in De Walrus? 
Volgens mijn waarneming had de FNT een geslaagde dag 
georganiseerd. 

 
Namens FNT, Zwaantje Tamminga  
z.tamminga@planet.nl         (26-05-2015) 


