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Van 1909 tot 1911 stond er een verhaal over mijn voorouder Klaas de With is het
Gereformeerde weekblad De Wachter. Het betrof een feuilleton over zijn leven dat in 37
afleveringen om de week in het blad verscheen.

Het verhaal over hem was door zijn kleinkinderen verteld aan Dominee Jacob Kok (geboren 5
februari 1857), die een broer was van de uitgever Jan Hendrikus Kok (geboren op 8 oktober
1871 te Dokkum). Hij had een uitgeverij te Kampen en zodoende kwam het verhaal in de
krant. Saillant detail is dat de opa van beide broers de dominee Frederik Alberts Kok was, die
bekend was omdat hij tijdens de Afscheiding in 1834 een centrale plaats innam bij het verzet
tegen de afgescheiden dominees, een onderdeel van het verhaal van Klaas de With.

In het kort even het verhaal van Klaas, het heeft al eens in de 11 en 30 gestaan (januari
2013) en is ook te vinden op mijn website.
Klaas de With, geboren in 1777, begon zijn carrière als sjouwer en pakhuisjongen bij een
wolhandel en blauwverver in Franeker. Tijden de Bataafse republiek viel de handel stil en
monsterde Klaas aan op een oorlogsfregat. Hij raakte betrokken bij de slag bij Camperduin in

de oorlog met de Engelsen, dit was in november 1797. Hij leed schipbreuk (daarover gaat
ook bovenstaand fragment) en deserteerde. Hij reisde onder een valse naam naar het
noorden en kwam na omzwervingen in Grootegast terecht. Daar begon hij op een gegeven
moment met een wolhandel en blauwververij. Daar komt ook de titel van het feuilleton
vandaan: De Blauwverver.
Via een bekende kwam hij terecht in de kerk van Ulrum om daar te luisteren naar ‘de ware
prediking’ van Ds. Hendrik de Cock. Op die manier kwam hij in aanraking met de beweging
van de afscheiding; de groep uit Ulrum en omstreken wilde zich afscheiden van de
Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde leer uitdragen. Dit ging niet zonder slag
of stoot en bij een oproer in de kerk werd Klaas de With aangewezen als de dader die Ds.
Nicolaas Smith een elleboogstoot had gegeven. Hij viel op door zijn blauwe handen en werd
tot zondebok gemaakt. Hij moest een boete betalen en werd voor 1½ half in de gevangenis
van Hoorn geplaatst.
Een indrukwekkend verhaal en het leende zich heel goed voor een vervolgserie in de
Gereformeerde courant. Omdat het verhaal mondeling werd doorverteld en lang na het
overlijden van Klaas in de krant verscheen zijn er ook foutjes ingeslopen. Zaken die nu via
het zoeken in archieven zijn recht te zetten. Zo kwam ik erachter dat zijn vader niet vermist
was geraakt op een koopvaardijschip, maar ‘gewoon’ was overleden en dat zijn moeder was
hertrouwd. Ook de naam van het oorlogsschip waarop Klaas zat was anders. Maar ja hoe
gaat zoiets: de naam van het schip was een stad, dan is ‘de Medemblik’ gemakkelijk verward
met ‘de Monnickendam’.
De verhalen uit de krant zijn allemaal woord voor woord overgetypt door een nicht van mijn
moeder, Gepke de With die er een boek van maakte en dat werd later door andere nazaat
van Klaas, Willem de Wit (zonder de h) in hedendaagse taal omgezet.
Zo houdt het voorgeslacht vele generaties bezig……..
De lijn van mij naar Klaas de With:
Mattie Hoeksma 1958
Aafke Postma 1923- 2014 x Louw Hoeksma 1917-1986
Gepke de With 1893-1970 x Ate Postma 1887-1973
Petrus de With 1860-1923 x Martje Brink 1865-1924
Jan de With 1833-1913 x Antje Renkema 1832-1871
Petrus de With 1812-1886 x Trientje Boonstra 1806-1873
Klaas de With 1777-1846 x Foske v.d. Laan 1768-1843

