
Labadisten en Mormonen. 

Hoewel Broeksterwâld niet tot de grotere dorpen behoort, staan er toch twee 

kerken in het dorp: de Gereformeerde kerk en de Chr. Gereformeerde kerk. 

Maar in de geschiedenis van het dorp komen nog twee geloofsstromingen voor 

die we vandaag de dag niet meer terugvinden, namelijk de Labadisten en de 

Mormonen.   

Van de Labadisten op het dorp is eigenlijk helemaal niks terug te vinden, 

sterker nog: het is niet eens bewezen dat ze er ooit zijn geweest. Maar vreemd 

genoeg heeft een gebied ten noorden wél deze benaming: ’t Labadisterbosk. 

Het gebied bevindt zich ten noordoosten van het dorp, ten westen van de 

Haedwei en ten zuiden van de Willemstrjitte. Ooit liepen er voetpaden vanaf 

de Willemstrjitte  en de Haedwei  richting de Haeijehoek om zo in het dorp te 

komen. Heden ten dage staat er nog slechts 1 woning en zijn er verder geen 

herkenbare sporen meer, op de grote poel na.  Hoe het gebied aan deze naam 

is gekomen is en blijft onduidelijk. Is het echt een verwijzing naar Jean de 

Labadie?  Is die hier echt geweest?  En waarom dan juist daar?  Die vraag heeft 

ook anderen bezig gehouden zoals Botke, Kalma , J. Boersma en Teunissen. 

Maar er is geen bewijs. Nabij het dorp Blija is ook een gebied met deze naam, 

en ook hier zijn geen echte bewijzen voor een link met Labadie die zelf in 1674 

koos voor het dorp Wieuwerd.  Van zijn doen en laten is heel veel bekend en 

beschreven. Het werd uiteindelijk een soort sekte die vandaag de dag bijna als 

communistisch omschreven zou worden. In Broeksterwâld zijn alle oude 

woninkjes verdwenen en staat thans nog één recente woning nabij de altijd 

nog aanwezige poel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 De Grietenijkaart van Schotanus uit 1698.Het  Labadisterbosk ligt binnen het 

vierkante blok, waarin ook een stemdragend huis te vinden is. 

 



De kadasterkaart van 1832 

 

Een luchtfoto met een totaal overzicht van het gebied. Aan de rechtzijde de 

Haedwei, en iets onder  het midden de ronde poel die er nog altijd ligt. De 

kruisjes geven aan waar voorheen woningen hebben gestaan. 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 

Het toegangspad naast de huidige woning Haedwei 16 met op de achtergrond 

de woning van Jemke van Hijum. 



 

Nogmaals de woning van jemke. Duidelijk is hier te zien dat het pad afbuigt 

richting Broeksterwâld. 

 

Dezelfde woning, foto genomen vanuit het zuiden. 



 

 



 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

De laatste woning van “t Labadisterbosk, afgebroken in 2006. 



 

 

 

 



Het pand van de familie Wolters, op het grensgebied van ’t Labadisterbosk  aan 

de Haadwei. 

 

Tekst op de foto: Ene Bosgraaf in het Labadisterbosk. 



 

 

Labadisten in Dokkum? 

 

Dit bordje werd enkele jaren geleden gestolen, maar door een oplettende 

dorpsbewoonster kwam het weer boven water in Feanwâlden. De tekst op de 

onderste regel, die voor ons juist zo belangrijk was, was verwijderd. Het bordje 

is weer terug, maar die onderste tekstregel was juist zo belangrijk vanwege het 

behoud van de naam Labadisterbosk. 



Labadisterbosk 
 
Vorig jaar heb ik mijn vrouw een naambordje cadeau gegeven: een ijzeren, blauw 
straatnaambordje wel te verstaan, met daarop de volgende tekst, “DurkjeTeatskespaed, 
toegangsweg naar het Labadisterbosk”. Het bordje heeft inmiddels een plekje gekregen op de 
hoek van het weggetje, direct naast Hoofdweg nr. 16. Vreemd genoeg kregen we diverse 
vragen over dit bordje, en met name over het Labadisterbosk: wie, en wat waren de 
Labadisten?  
Oudere dorpsbewoners zullen grif nog wel weten dat het om een klein gebiedje gaat ten 
noorden van Broeksterwoude, aan de westzijde van de Hoofdweg, globaal achter de nummers 
16 en 24.  
Maar waarom Labadister Bosk. Het antwoord kan kort zijn: dat weet (nog) niemand!  
Er is al veel over geschreven, en er zijn diverse speculaties, maar geen bewijzen.  
Wat het gebied zelf betreft, zijn er totaal geen bijzonderheden te melden.  
Het was een bewoond gedeelte tussen de dorpen in met een aantal keuterboerderijtjes, en een 
aantal arbeiderswoninkjes, waarvan er thans nog één exemplaar aanwezig is (nr. 18).  
Binnenkort verdwijnt overigens dit laatste rietgedekte woudhuisje ook, zodat niets meer 
herinnert aan het voormalige Labadister, Labadisker of Labadische Bosk, omdat ook de oude 
zandpaden richting Willemstraat, Hoofdweg en Haeijehoek reeds lang verdwenen zijn.  
Dat was dan ook de reden om dit vreemde cadeau te geven, om zodoende de naam levend te 
houden. Het enige bijzondere aan dit gebied zou kunnen zijn de “dobbe” achter Hoofdweg nr. 
24. Op een oude kaart uit 1847 staat deze poel ook al aangegeven. Was deze “dobbe”nodig 
voor de watervoorziening, of de visvangst?  
In latere tijden werd er ook wel baggelturf uit de “dobbe” gehaald, een soort drab wat op de wal 
werd gegooid om uit te drogen, zodat men er later turven van kon steken voor de kachel.  
 
Maar waarom Labadisten?  
De enige verwijzing die te vinden is gaat over Jean de Labadie, leider van een geloofssekte in 
Wieuwerd, in de 1 7 eeuw.  
Van deze — Labadie is veel, heel veel te vinden op het Internet.  
Teveel om er hier over uit te wijden, maar wie meer wil weten moet maar eens Googlen met de 
volgende woorden: Jean de Labadie, Labadisten, Walta State, Anna Maria van Schuurman, of 
Kyvon. Kortweg gezegd, huisde de sekte in Friesland op Walta State v.a. 1675, en als deze 
sekte vandaag de dag een stempel opgedrukt zou moeten worden, zou de sekte 
communistisch worden genoemd. Men leefde in volle gemeenschap van goederen, dus alles 
was van iedereen, Ook was men volledig “selfsupporting”.  
Men had eigen brouwerijen, bakkerijen, weverijen, landbouw en veeteelt.  
De sekte was over geheel Nederland te vinden, maar ook in Duitsland, Suriname, Engeland, 
Polen en Italië.Tijdens de hoogtijdagen, rond 1680, woonden er ongeveer 400 personen op 
Walm State in Wieuwerd, maar rond 1725 waren ze hier verdwenen.  
Graaf Maurits van Nassau werd eigenaar van de State, maar verkocht het weer door aan Hans 
Willem Baron van Aylva, Deze herstelde het grote slot, maar na zijn dood In, 1733 sloopten de 
erfgenamen het kasteel. In 1725 waren ze dus al verdwenen uït Friesland. Was de streek boven 
Broeksterwoude toen al bewoond? Ook naast het dorp Blija vinden we deze naam terug voor 
een stuk grondgebied.  
Maar ook hier geen enkele bevestiging over de Labadisten zelf. In het dorp Wieuwerd zelf wel 
natuurlijk. Mogelijk dat Jean de Labadie, of één van zijn volgelingen hier ooit eens een preek 
heeft gehouden om zieltjes te winnen. “Bosk”was er destijds in overvloed, en op de 
Grietenijkaart van Schotanus uit 1698 vinden we op deze plek een aantal watertjes, en een 
“stemmend Huijs”.  
Een stemmend huis was veelal een versterkte woning, boerderij of State, waaraan een stem 
was verbonden. Meestal dus van gegoede stand. Heeft dat iets te maken gehad met de 
Labadisten? 
Diverse onderzoekers en wetenschappers zien in de kerkelijke versnippering,en de diverse 
“zware”geloofsovertuigingen in de Dokkumer Wouden, een verwijzing naar de zeer 
vrome/gelovige Labadisten. Het Labadister Bosk van rond 1875-1900 was en één van armoedig 
bestaan, en had totaal niets te maken met een kasteel of state. Jammer genoeg heeft 
Broeksterwoude nog steeds geen echte oude geschiedenis uit die periode. Het (oflicieuze) 
straatnaambordje houdt in ieder geval de naam in ere.  

 



De Mormonen. 

Is ’t Labadisterbosk aan de oostzijde van het dorp te vinden, aan de westzijde is 

ook een opmerkelijk iets te vinden. Aan de Schwarzenberglaan ten 

noordwesten van het dorp staat een herinneringsmonument ter herinnering 

aan de doop van 3 personen  in 1861. Zeer opmerkelijk, want in die tijd was er 

nogal wat weerstand tegen een dergelijk geloof. Het gaat hier om de eerste 

Friese Mormonen. Vandaag de dag vinden we in De Westereen nog een 

kerkgebouw van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 

de Mormonen.  Op 1 oktober 1861 doopte Anne Wieger 3 personen op de plek 

waar nu het monumentje staat, te weten Gerrit van der Woude, diens vrouw 

Bouwdina en Elisabeth Wolters.  Op 12 november 1936 werd het monument 

onthuld.  Van de doop zelf zijn weinig foto’s, maar aan kranten artikels 

natuurlijk veel meer. 

 

 



 

 

Onthulling in 1936 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


