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WINS01 
Fryske Doarpstoerren 
 
Fryske Doarpstoerren (Friese dorps-
torens). „Winsemius’ Kaas- en vet-
warenhandel”, (1930) 
 
10 bladen inclusief een blad inleiding, 
met 70 bruine fotoplaatjes om op te 
plakken bij beknopte beschrijvingen in 
het Fries. 
 
Prijs: ƒ 0,65 (per postwissel op onze 
Reclame-Afdeeling) 
 
Kenmerken 
Groot kwarto, oblong, 32 x 24,5 cm. 
Slappe bruine kaft met linnenpersing, 
met goudopdruk en een opgeplakt, 
getekend plaatje van een kerktoren. 
Het album wordt bijeengehouden met 
een bindkoordje in de rug. 
De 10 bladen zijn eveneens bruin. Het album heeft geen titelblad, wel twee pagina’s inleiding zonder kop. De tekst 
bestaat verder uit een korte beschrijving bij elk plaatje. Alle teksten zijn in het Fries. 
 
Op de achterzijde van het album staat een grote copyright verklaring, eveneens in gouddruk, waarin de naam van 
het bedrijf voorkomt en wel in het Nederlands: „Winsemius’ Kaas- en vetwarenhandel”. Uit de tekst achterop de 
plaatjes blijkt dat Winsemius een groothandel in Leeuwarden was, die (o.a.) verpakte margarine, koffie en thee 
leverde onder de merknaam “Noorderkwartier”. 
 
Opmerkelijk is dat de tekst achterop de plaatjes geheel in het Nederlands is. De titel is hier: “Album Friesche 
Dorpstorens”. De bruine fotoplaatjes gedrukt in koperdiepdruk zijn opmerkelijk groot (7,3 x 10 cm), waardoor er 
slechts 4 op een pagina passen. Ze zijn op de achterzijde doorlopend genummerd 1 – 70. De plaatjes zijn hier en 
daar flink met de pen bijgewerkt. 
 

 
Inhoud 
De afgebeelde objecten zijn in hoofdzaak kerken, maar er zijn 
ook enkele andere objecten met torens bij, zoals de waterpoort 
van Sneek en een “stins”, en enkele kerken zonder toren. 
Bij elk plaatje is de plaatsnaam vermeld en er wordt beknopte 
geografische en historische informatie gegeven in het Fries, 
variërend van 1 tot 6 regels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaatje 1 op ware grootte. 
 
1. BEETS.   Eastelik fen dit doarpke lizze de bosken 
fen ‘e Sweach (Beetster), westelik de lege lânnen fen 
Nij-Beets. In toer en tsjerke út ‘e nije tijd (1889). 
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Langs oude Friese kerken 
 
De foto’s van de Friese terpdorpen en stadjes nodigen uit tot een toeristische rondrit, hoewel er ongetwijfeld veel 
veranderd zal zijn na circa 80 jaar. Voor een niet-Fries zijn echter een aantal plaatsnamen moeilijk te vertalen, 
bijvoorbeeld Frentsjer (Franeker), Hynljippen (hindelopen), Oetsjerk (Oenkerk), en een aantal kleine dorpjes zijn op 
nieuwere kaarten niet terug te vinden. Een zeer goede leidraad voor toeristische bezoeken vormt het pocketboek 
“Langs de oude Friese kerken” door Dr. Regn. Steensma, uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Alde Fryske 
Tsjerken (Bosch & Keuning, 1971, 4e druk 1978. ISBN 90 246 4081 4). 
In dit boekje worden 6 rondreizen beschreven langs 72 oude kerken. Van elke kerk wordt een meer of minder 
uitvoerige beschrijving gegeven en van de meeste een of meer foto’s. Van de 63 oude kerken in het album hebben 
wij er 30 terug kunnen vinden in het boek, maar er zullen er ongetwijfeld meer in voorkomen onder een gewijzigde 
plaatsnaam of de naam van een groter dorp of gemeente.  De gevonden kerken op nummer in het album zijn: 
 
 3. Eastrum = Eestrum, route 6 
 4. Birgum = Bergum, route 6 
 5. Koarte Hemmen = Kortehemmen, route 6 
 6. Butenpost = Buitenpost, route 6 
 11. Jannum = Janum, route 2 
 12. Eanjum = Anjum, route 1 
 13. Hantummerhuizen = Hantumhuizen, route 1 
 14. Engwirrum, route 1 
 15. Ferwerd, route 2 
 16. Rinsumageast = Rinsumageest, route 1 
 17. Hegebeintum = Hoogebeintum, route 2 
 18. Hallum, route 2 
 19. Wierum, route 1 
 20. Minnertsgea = Minnertsga, route 3 – deze kerk is uitgebrand op 3 juni 1947 
 21. St. Anna (Parochie), route 3 
 23. Firdjum, route 3 
 26. Seisbierrum = Sexbierum, route 3 
 27. De Rijp = Dronrijp, route 3 
 28. Deinum, route 4 
 32. Frentsjer = Franeker, route 3 – in het boek staat een andere kerk dan in het album 
 33. Kimswerd, route 3 
 42. Warkum = Workum, route 5 
 50. Wyckel = Wykel, route 5 
 53.  Jorwerd, route 4 
 55. Mantgum, route 4 
 59. Boazum = Bozum, route 4 
 68. Ljouwert, De Aldehon = Leeuwarden, de Oldehove, route 4 
 69. Oetsjerk = Oenkerk, route 2 
 70. Genum, route 2 
 
Ook 52. Snits (Sneek), met in het album de waterpoort, komt in het boek voor met een kerk (route 5). 
 
Bij nummer 60 in het album, Nes (bij Akkrum), is een houten klokkentoren afgebeeld, maar in het boek staat een 
kerk (route 1). 
 


