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Verslag van de jaarvergadering/familiedag FNT op 30 april 2022  
 
Het thema dit jaar is: Onze familie aan de ‘Noordkant’ van Leeuwarden. 
 

1. Lieuwe Tamminga heet iedereen van harte welkom. Fijn dat we weer bij elkaar kunnen 
komen na 2 jaar en in de prachtige boerderij van Johannes en Betty Tamminga. Deze 
boerderij heet in de volksmond de Van der Burg- plaats, omdat de vooraanstaande 
veefokkersfamilie Van der Burg hier een aantal generaties geboerd heeft. 

 
2. De voorzitter haalt het overlijden en het gemis aan van Zwaantje Tamminga. Op 9 

december hebben we afscheid genomen van haar.  
Zij was al lid van voor de oprichting van het FNT. Een echt familiemens en wist alles van en 
over de familie. Lange tijd is zij secretaris geweest van de FNT. Wat zij met verve deed. 
Ook het overlijden van Liuwe Benjamins Tamminga, woonachtig te Bologna, op 29 april 
2021 is een schok in de familie. 
Een fantastische organist. Zijn Elfsteden concerten waren een succes, waar velen van ons 
geweest zijn. Zijn broer Gerrit komt hier nog op terug. 

3. Verslag van 13 04 2019: 
Lieuwe neemt de highlights door. Er zijn geen vragen of opmerkingen dus het verslag 
wordt goedgekeurd. Met dank aan Annemarij Kooistra. 

4. Sijmen Tamminga (penningmeester) doet verslag van het financiële jaar 2021 en 2022. In 
2022 gestart met € 850.43, daar is op 29 april 2022     € 660,00 van over. 

5. Kascommissie: Twee Corona jaren hakken erin, nu gaat het weer de goede kant op. 
De kascommissie heeft de kas gecontroleerd en het financiële jaarverslag goed bevonden. 
De penningmeester wordt bedankt voor zijn werk.  
Ytzen Sjoerds wordt weer benoemd voor 2023 om de kas controleren. 



 
 
 
 

Page 2 of 5 
 

 
  
 

6. Website: Gerrit houdt zich bezig met de stamboom en Ebele doet alles wat er nog omheen 
moet gebeuren. 
Op de website mogen geboorte-en overlijdens data vermeld worden. 
Verhalen die erop komen mogen alleen met toestemming. 
Gerrit memoreert zijn broer Liuwe Tamminga en vertelt dat het 29 april precies een jaar 
geleden is dat zijn broer is overleden. 
Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur van de FNT gemeend hier aandacht aan te 
schenken door op de website een In Memoriam over hem te plaatsen. Dit staat onder het 
tabblad nieuws. 

 
Gerrit memoreert zijn broer Liuwe, achter de bestuurstafel Symen en Lieuwe Tamminga. 
 

7. Sijmen vertelt over ‘de Noordkant’ en begeleidt zijn verhaal met beelden van de 
verschillende boerderijen. Ook de Van de Burgpleats van Johannes Benjamins, waar we nu 
aanwezig zijn, was vroeger al in de familie. Verder over Groot Humalda, waar nu het 
vliegveld ligt en over een ‘boeren vereniging’ die zich ten noorden van Leeuwarden 
organiseert als agrarische vereniging de “Noordkant”. Deze vereniging wordt o.a. opgericht 
door onze oerpake Karsjen Ytzens Tamminga. Zij richten in en om Leeuwarden landbouw 
gerichte bedrijven, scholen, kerken (Koepel- en Pelikaankerk) en banken op.  
 
Veel gebouwen in Leeuwarden hoorden bij de Coöperatie, vult Lieuwe later nog aan.  
Dank aan Sijmen voor het mooie verhaal over onze familie aan ‘de Noordkant’. Zijn verhaal 
is toegevoegd als bijlage. 

8. Rondvraag: Meile stelt een vraag over “Het Centraal bureau in Rotterdam”.  
Antwoord: Het Centraal Bureau was een inkooporganisatie, wat later de Cebeco-
Handelsraad werd. Voor de kleine coöperaties verzorgden zij een centrale en wereldwijde 
inkoop van meststoffen, veevoeders en landbouwwerktuigen. Ytzen Karsjens Tamminga 
(N14) was jarenlang voorzitter en Symen Karsjens Tamminga (N150-3) directeur van de 
organisatie. 
 
Verder geen vragen en Lieuwe sluit de vergadering. 
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We gaan met elkaar op weg naar het landgoed Martenastate om te genieten van een 
heerlijke lunch in de Túnmanswente.  
We worden hartelijk welkom geheten in een knusse en warme omgeving. 
Daar starten we met soep en daarna heerlijke broodjes. 
Vervolgens maken we onder begeleiding een wandeling door de prachtige tuin van de 
State met veel stinzeplanten. Schitterende verhalen horen we over de natuur. De strijd 
tegen het ieder jaar weer prachtig bloeiende fluitenkruid. De vele vrijwilligers die 
meehelpen het terrein te onderhouden. Ook bezoeken we de grafheuvel 
(familiebegraafplaats van Burmania) met 10 zerken, omzoomd door monumentale bomen. 
 
Op de ‘van de Burgpleats’ genieten we na met een hapje en een drankje. 
 
Dank, dat we op zo’n mooie boerderij mochten zijn, dank aan Johannes en Betty 
Tamminga en aan hen die deze dag georganiseerd hebben.  

 
Hieronder nog enkele foto’s van de geslaagde familiedag 
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Bovenste 2 foto’s rondleiding door landgoed Martenastate olv een gids. 
 
 
 

 
Bezichting van de Hervomde kerk in Cornjum, gelegen naast Martenastate. 
 
 



 
 
 
 

Page 5 of 5 
 

 
  
 

 
Familielid Ytzen Lont zingt een prachtig Fries lied in de Túnmanswente 


