
Uilke Reitses(1755-1823): “Pas op en wees braaf!”

Charismatisch liefdeprediker leidt doopsgezinden
van Dantumawoude naar een nieuwe tijd
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Zonder toren, afgewend van de straat en door de
bomen bijna geheel aan het zicht onttrokken, staat aan
de Doniaweg het gebouw waar de Damwâldster
mennisten al honderden jaren samen komen.
Alhoewel de doopsgezinden zelf kiezen voor een
sobere1 en ingetogen levensstijl is de net gesigna-
leerde bescheidenheid vooral opgelegd door de
overheid. Op het moment dat de Vermaning is
gebouwd (1767) werd de doopsgezinde richting slechts
gedoogd mits ze zich niet te opzichtig presenteerde en
was het de lidmaten niet toegestaan overheidsfuncties
te bekleden.

Van de 3965 inwoners in Dantumadeel (in 1796)2 gaan
er 3348 (84, 4 %) naar de Hervormde Kerk, staan er 98
ingeschreven bij de katholieke parochie van Dokkum
en bezoeken 513 de doopsgezinde kerkdiensten.
Zowel in Veenwouden als Zwaagwesteinde wonen

volgelingen van Menno maar de grootste concentratie is te vinden in het huidige Damwoude waar op dat moment
834 (69,7 %) mensen hervormd zijn, 353 (29,5 %) doopsgezind en 9 (bijna 0,8 %) katholiek.

Alhoewel de mennonieten getalsmatig het hoofd zouden moeten buigen voor de hervormden is daar in de praktijk
geen sprake van omdat ze zeer invloedrijk zijn. In de loop van de 18de eeuw koopt de hervormde familie Bergsma
stemdragende landerijen op in Dantumadeel om toegang te verwerven tot politieke ambten. De andere landerijen
zijn in handen van absente adellijke families of van eigenerfde boeren. De mennoniete boeren zijn vaak dubbel zo
rijk als hun calvinistische collega’s en zij bezitten ook meer land in eigendom of in pacht. Als het stemrecht, in de
Franse Tijd, wordt losgemaakt van het grondbezit verkopen de Bergsma’s en de adellijke families hun gronden aan
veelal de doopsgezinde boeren die daarmee hun machtsbasis3 sterk vergroten. Die hebben ze tot ver in de 20ste

eeuw behouden maar inmiddels, mede ten gevolge van gemengde huwelijken, veranderde levensperspectieven en
secularisatie inmiddels grotendeels vergane glorie. In 2006 telde de doopsgezinde gemeente van Damwoude nog
slechts 63 leden.

Uilke Reitses was waarschijnlijk de meeste prominente volgeling van Menno Simons in de Dokkumer Wouden. Zijn
naam is terug te vinden in de Global Anabaptist Mennonite Encyclopedie4 en sinds 1968 in de naam van een weg die
in Damwoude naar hem is vernoemd. In dit artikel wordt, aan de hand van de biografie5 van Uilke Reitses (1755-
1823) geprobeerd de ontwikkeling in religieus, politiek en emancipatorisch opzicht van de Mennonieten in
Dantumawoude, aan het eind van de 18de en het begin van 19de eeuw , te beschrijven.

Geert Tjeerds (1699-1779)6 en Ymkje Martens (1701-1770), grootouders van Uilke Reitses, wonen op een boerderij
aan de Achterweg te Murmerwoude. Ze zijn beide opgegroeid in een kring van doopsgezinden en werken van harte
mee om die gemeenschap in stand te houden. Als Sjoukje, hun oudste dochter, zich, omstreeks 1748 koppelt aan



Hessel Ringers van De Valom zijn de ouders daarmee erg in hun nopjes want hij is én een geloofsgenoot én zit beter
in de slappe was dan zijzelf. Zo’n vier jaar later is het sprookje ten einde want dan brengt Sjoukje haar man naar zijn
laatste rustplaats en blijft ze, amper 22 jaar oud, achter met twee zonen: Geert en Ringer. Ruim twee jaar later
voegt Sjoukje zich, met beide jongens, bij haar nieuwe man Reitse Sakes. Hij pacht de boerderij van de Doopsgezinde
Gemeente op de Murmerwoudster Hale7 die op de hoek van huidige Haleweg met de Badhuisweg stond. Door dit
nieuwe huwelijk gaat Sjoukje Geerts er financieel op achteruit maar wint ze op intellectueel gebied.

Het grote schrikbeeld voor de doopsgezinden is de Gereformeerde Kerk die het geloof samenvat in regels,
leerstellingen en formulieren. In het theologenconflict, dat zich begin 17de eeuw afspeelde tussen Gomarus en
Arminius, stonden de dopersen het dichtst bij de remonstranten (Arminius) omdat ze het leven boven de leer
stelden. De “kleinachting”, die bij veel doopsgezinden bestond voor theologische geschriften, was niet terug te
vinden bij Reitse Sakes want hij verslond ze bijna en vond het nodig8 om de jongeren van de gemeente te
onderwijzen in de “grondbeginsels van de leere der waarheid” . Hij deed dit, tijdens de wintermaanden elke
zondagmiddag aan de hand van het vraagboek van Johannes Bremer9. Sommige doopsgezinden meenden10 dat,
door deze “catechisatie” de “gemoederen van jongs af” teveel aan banden werden gelegd maar anderen
waarschuwden tegen de “onwetendheid in goddelijke zaken” die “tot schande van de christelijke naam (…) de
moeder kan worden van zielsverderfelijke doolingen en zonden”.

Johannes Bremer 11(1694-1757) ging, kort nadat hij zijn theologiestudie had
voltooid, over van de remonstranten naar de doopsgezinden. Hij trok ten
strijde tegen de onwetendheid in zijn geloofsgemeenschap en was één van
de initiatiefnemers van het Amsterdams Seminarium waar doopsgezinde
predikanten werden opgeleid. Zijn “Vraagboek” verschilt sterk van de
calvinistische concurrent omdat hij niet alleen kennis aanleert maar ook
nadruk legt op de zedeleer die hij “de ziel van de godsdienst” noemt.
“Zonder deugd is God enkel naam”. Omdat “God ons heeft geschapen om
volkomen deugdzaam te zijn en te leven naar Zijn beeld” dient de
godsdienst, volgens hem op te leiden tot besturing van “Godsvrucht, deugd
en goede zeden”. Zijn “Grond-beginsels” biedt de gebruiker een theologie
in de notedop.

Doordat de mennisten de kinderdoop verwerpen is het voor de genealoog
erg moeilijk om een goede reconstructie van een doopsgezind gezin te
maken. Achteraf valt te constateren dat In elk geval vier kinderen van Reitse
Sakes en Sjoukje Geerts de volwassenheid bereiken en kan vermoed
worden, gezien de enorme intervallen tussen de geboorten, dat er ook
enkele kinderen op jonge leeftijd zijn overleden. Uilke Reitses , de oudste
zoon, ziet op 7 mei 1755 het levenslicht en zijn jongste zuster Foekje wordt pas in 1770 geboren! Vader Reitse werkt
overdag op de boerderij; een gemengd bedrijf waar tussen de 4 en 12 koeien op stal staan en, in de beste tijden,
maximaal 10 hectare bouwland in gebruik is. Hierbij moet aangetekend worden dat op de Hale erg schrale (zand)-
grond ligt.

Het verschil in sociale status tussen de eerste en de twee partner van moeder Sjoukje Geerts komt pijnlijk naar voren
als de twee stiefbroers van Uilke Reitses huwen en vertrekken naar De Valom waar ze de scepter gaan zwaaien over
een boerderij. Uilkes’ broers Dedde en Sake bereiken uiteindelijk (bijna) dezelfde status maar de weg daar naartoe
neemt meer tijd. Uilke Reitses heeft het zelf minder op het boerenbedrijf en kiest voor een ambacht.

Het hele leven in het ouderlijk huis van Uilke Reitses moet doordesemd zijn van het reilen en zeilen in de
doopsgezinde gemeente. Vader Reitse gaf catechisatie uit hoofde van zijn functie als vermaner. Het werk van een
gereformeerde dominee werd bij de mennonieten gedaan door liefdeprekers die de voorgang hadden in de
kerkdienst of bij een begrafenis. Ze werden door en uit de gemeente verkozen en deden het werk meestal om



beurten. Gezien de al eerder gesignaleerde intellectuele belangstelling verbaast het niet dat vader Reitse Sakes voor
deze taak werd uitgekozen. Pake Geert Tjeerds (van moederskant)12 was ook liefdepreker en oerpake Marten Binnes
(van moederskant) is het lange tijd geweest. Er wordt wel verondersteld dat oerpake Uilke Walters (van vaderskant)
vermaner in Lippenhuizen-Gorredijk is geweest maar bewijzen daarvoor heb ik niet kunnen vinden. Het geloof en de
liefde voor de broederschap is hem met de paplepel ingegeven. Dat de jonge liefdepreker Uilke Reitses op 6 mei
1774, één dag voor zijn 24ste verjaardag, zijn eerste officiële leerrede uitspreekt is dan ook geheel volgens
verwachting.

In zijn beroepsleven is Uilke op dat moment waarschijnlijk inwonend knecht bij een bakker want het duurt tot 1783
alvorens zijn naam in de Speciekohieren wordt genoemd. Op de 21ste april van dat jaar trouwt hij met Feikje Douwes,
een meisje van De Valom dat hij kent omdat haar vader de voorzanger is in de Doopsgezinde Gemeente. Ze komt uit
een boerenfamilie met stevige wortels op De Valom en rond Kollumerzwaag. Het eerste huwelijksjaar brengen Uilke-
en-Feikje door in het huis van linnenwever Wyger Jans die hen én broer Dedde Reitses, elk een kamer verhuurt. In
1784 verhuist Uilke met zijn Feikje naar Dantumawoude waar hij de bakkerij van Jan Rintjes overneemt die, na elf
jaar, terugkeert naar Leeuwarden. De winkel staat naast de Hervormde Pastorie en voor het schoolgebouw.

Bakker moet een prestigieus beroep zijn geweest want ook zonen van grote boeren, waarvoor geen boerderij
beschikbaar was, kozen dit vak als alternatief. De jongens die het beroep ambieerden doorliepen een lang
leertraject en konden een groot assortiment presenteren. Toch is het de vraag of Uilke voldoende aan de bakkerij
verdiende om rond te komen want vanaf 1786 begint hij, als nevenactiviteit, een kleine boerderij. In 1796 houdt hij
acht koeien en in 1805 bebouwt hij ruim 6 hectare bouw land. Op 22 april 1823, kort na zijn dood, wordt de
inventaris van de boerderij bij boelgoed verkocht. De totale opbrengst is bijna 713 gulden.

Al zijn vrije uren gaan vrijwel op aan het werk voor de broederschap. De eerste jaren wordt Uilke vaak geholpen
door zijn vader. ’s Avonds zitten ze “bij walmend kaarslicht urenlang met de preek voor de komenden Zondag en
vertrouw[d]en [ze] moeizaam hunne gedachten toe aan het papier”13. Omke Tsjeard Gearts, de jonge Oeds Roelofs
(Dantuma) en UIlke’s zwager Foeke Ymes (Postma) gaan ook regelmatig voor maar Oeds vertrekt in 1791 omdat de
Mennisten van Terhorne hem aanstellen als hun voorganger en Foeke verlaat de Dokkumer Wouden in 1793 om
doopsgezind leraar in respectievelijk Berlikum en Woudsend te worden. Omke Tsjeard is inmiddels te oud en vader
Reitse Sakes sterft, op 28 februari 1791, aan een “uitterende”14 ziekte. Steeds meer taken komen op de schouders
van Uilke die nauw samenwerkt met enkele andere vermaners die bij toerbeurt voorgaan. Als Uilke op een
zondagmorgen afzegt wegens ziekte stelt de koster Wyger Martens op de hoogte die reageert met: “Wat it swierste
is, moat it swierste wege, de fermanje moat troch gean. It folk hat der op rekkene. As it heal kin, moat it hiel dien
wurde, ik sil optrede” 15. Hij hield die ochtend een leerrede naar aanleiding van Mattheus 5 vers 8: “Zalig zijn de
reinen van hart; want zij zullen God zien”. Wyger Martens sterft eind 1796 op 31-jarige leeftijd en in 1803 is Uilke
Reitses nog de enige liefdeprediker. Hij krijgt een jaarwedde van 200 gulden toegekend die, volgens ds. Kuipers,
geen beloning maar “slechts als eene betamelijke tegemoetkoming in de schade, welke hij anders zou lijden in zijne
gewone kostwinning” mag worden gezien.

Tijdens zijn leven preekt Uilke Reitses zo’n 3400 keer; niet alleen in Dantumawoude maar ook nog in 25 andere
doopsgezinde gemeenten. Zijn schoonzoon Klaas Koopmans16 schrijft: “Hij was geen man, die anderen zedelessen
opdrong en zelven niet betragte, neen, hij ging anderen voor”. Bij Tresoar in Leeuwarden worden enkele
preekbundels van Uilke bewaard die vooral dateren uit zijn vroege jaren. Eén van de preken gaat over de
“Verpligting tot Hemels gezindheid (Colossenzen 3 vers 1) en een andere over “De verpligting om in deugd en
Heiligheid toe te nemen (2 Petrus 3 vers 18). De invloed van de eerder genoemde leermeester Johannes Breemer is
duidelijk merkbaar!

Dominee Pasma17 constateert: “Door weinigen van zijn ontwikkeling overtroffen, behoefde deze liefde preeker voor
menig gestudeerd leeraar niet onder te doen”. Toch is het de vraag of Ulk-om het met deze constatering eens zou



zijn geweest want hij voelde dat hij in menig opzicht tekort schoot. In verband hiermee wendde hij zich tot Matthijs
Siegenbeek (1774-1854) die tot 1797 voorganger was bij de doopsgezinden in Dokkum en daarna hoogleraar
“Vaderlandse welsprekendheid” aan de universiteit van Leiden werd. Siegenbeek, die de auteur van de eerste
Nederlandse spelling werd (1804) gaf Uilke Reitses vele adviezen om zijn preken te verbeteren. Hetzelfde deed
Rinse Koopmans (1770-1826) die hoogleraar aan de doopsgezinde Kweekschool te Amsterdam was en Frederik van
Teutem (1774-1847) die remonstrants predikant in Dokkum was en vooral bekend werd vanwege zijn sierlijk
redenaarschap.

Inmiddels liep het Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden op zijn laatste benen. De patriotten streefden naar
meer vrijheid en wilden het bolwerk van de bestaande macht het liefst omverwerpen. Coert Lambertus van Beyma,
secretaris van Westdongeradeel, en Johannes Casparus Bergsma, eerst secretaris van Dantumadeel en later
grietman van Franekeradeel, speelden hierin een hoofdrol maar groeiden steeds verder uit elkaar. In 1787 wijkt Van
Beyma, na een mislukte coup, uit naar Sint Omaars in Frankrijk om enkele jaren later, in het kielzog van de Fransen
terug te keren.

De patriotten hebben veel aanhangers onder de katholieken, doopsgezinden en rijke (niet adellijke) families. Hun
voornaamste doel is gelijkberechtiging. Als de Fransen in 1795 stadhouder Willem V het land uitjagen krijgen ze met
name een warm welkom van deze groepen. Ook Uilke Reitses ontpopt zich als een flink supporter van het nieuwe
bewind. Als de mennisten in het vervolg niet meer in de Hervormde Kerk of voor het gerecht hoeven te trouwen
maar dat mogen doen in hun eigen gebouw, schrijft Uilke Reitses op de eerste bladzijde van het trouwboek18:

“Aan Menno’s volk in Friesland. Na lang verdruckt door dwinglandy/ zijt gij verlost, geniet tans vrij/ nu ook het regt
dat ieder mensch/ den Schepper gaf, dit was uw wensch/verlijd uw dan, om Menno’s schaar/ nu gij uw echt verbind
ook daar,/in ’t heren Huis, waar gij verrigt/ uw dienst aan God, daar toe gesticht/Wrede Heerschzugt, en
dwinglandij,/ hield uw gekneld in slavernij;/ had gij al lang, hierom getreurd/ en God altoos, dit afgekeurd; / Gedenk
hierbij aan Gods Regeer,/die ’t kwaad toelaat; opdat wanneer/ ’t bedeelde Heil, daar uit geagt,/ ook aan den
mensch, wordt voortgebragt,/ Dat dankbaarheid, in uw gemoed,/gepaard met deugd, steeds wort gevoed;/Vlied alle
kwaad, ’t onteert den Mensch/ Leeft zalig dan, dit is mijn wensch./ U.R./

Als het Comité Revolutionair Provinciaal in 1795 besluit dat alle grietmannen in Friesland het veld moeten ruimen
betekent dat ook dat mr. Petrus Adrianus Bergsma in Dantumadeel zijn biezen pakt. In zijn plaats komt een
vijfhoofdige municipaliteit waarin onder meer de doopsgezinde Marten Wygers en Douwe Johannes zitting nemen
en Uilke Reitses optreedt als initiator19. De omwenteling wordt in Dantumadeel gevierd met een vrijheidsboom die,
getooid met een vrijheidshoed, door Rinsumageest is gevoerd. De hoed wordt getoond aan de vrouw van het
municipaliteitslid Marten Wygers en de boom, die is geschonken door Jonker Van Haren uit Rinsumageest, wordt
geplant waarna student N.W. Bolt20, de zoon van de Hervormde predikant uit hetzelfde dorp, een geestdriftige
toespraak houdt waarin hij de aanwezigen raadt de gelederen gesloten te houden en “mensenliefde” toe te passen
op de grondslag van de leer van Jezus, “de beste mensenvriend”. De geachte burger Sikke Andries bedankt de
spreker voor de mooie woorden.

Ondanks de feestelijkheden en de goede raad van student Bolt is een groot deel van de bevolking niet ingenomen
met de “nieuwlichterij”. Als het bewind, begin 1797, met het oog op een in te voeren militaire dienstplicht, start
met de registratie van alle weerbare mannen, barst de bom. In Kollumerland wordt, als gevolg van de activiteiten
van de Orangist Abele Keuning, in eerste instantie niemand geregistreerd en in Dantumadeel bezetten
heetgebakerde kerels het rechthuis te Rinsumageest waarn ze de aanwezigen in gijzeling nemen. “Zie zo, nu hebben
wy die duivels hier! Wy zullen hen nu wel spreken”. Nadat is toegezegd dat de registratie wordt opgeschort, druipen
de ruwaards af. Kort daarna slaat de vlam helemaal in de pan als Abele Keuning gearresteerd wordt. Honderden
personen “gewapend met vorken, greepen, stokken, seisen, snaphaanen en houwers” trekken naar het rechthuis
van Kollum en scanderen “Abel zal los!”.

De volgende dag is het bijltjesdag in Dantumadeel. Een grote groep mannen trekt, onder leiding van Cornelis de
Bree, in Rinsumageest naar het huis van schoolmeester Swaagman om hem op te halen maar hij is zijn belagers te



snel af geweest. De Bree zegt tegen Swaagmans’ vrouw: “Ik mogt dijn man voor een dikkop genever de hals wel
afsnijden”. Een grote groep oproerkraaiers trekt naar De Valom en dwingt Foeke Johannes, herbergier en broer van
municipaliteitslid Douwe Johannes, om met de groep naar Kollum op te trekken. Rintje Poort, de schrijver van de
afgezette grietman Pieter Adrianus Bergsma, heeft aangeklopt bij municipaliteitslid Marten Wygers, zij het
tevergeefs omdat die zich verstopt had. De bewegingen die gaande zijn worden door de regering zeer serieus
genomen en in de geschiedenisboeken geboekstaafd onder het kopje “Kollumer Oproer”. De opstandelingen
worden uiteindelijk zwaar bestraft en twee (Salomon Levi en Jan Binnes) eindigen zelfs op het schavot.

Het is zeer opmerkelijk dat geen enkel heethoofd op jacht is gegaan naar Uilke Reitses. Dominee Pasma merkt op
dat Uilke Reitses “door zijn bedaardheid, kloekmoedigheid en onpartijdigheid den lof wist te verwerven van alle
weldenkende medeburgers”. Zijn schoonzoon Klaas Koopmans21 merkt tevreden op dat iedereen Uilke Reitses hoog
inschatte want, “toen de tegenstanders in het voorste gelid stonden, liet men hem bij zijn gezin thuis (terwijl hij in
het bestuur zat)!”

Na de verkiezingen van februari 1796 verdwijnt de vijfhoofdige municipaliteit van het pluche. Alle vijf heren waren
erg eensgezind want ze hoorden bij de unitarissen22 die een één en ondeelbare republiek voorstonden. Ze wilden de
gewestelijke schulden laten samensmelten, kozen principieel voor de scheiding van kerk en staat en wilden dat alle
burgers gelijk waren voor de wet. Hun tegenstanders, de federalisten, wilden de gewestelijke soevereiniteit
behouden en wonnen de verkiezingen; ze waren uitsluitend gereformeerd en woonden vooral in de dorpen Driesum
en Birdaard. De nieuwe functionarissen houden het maar vier maanden uit want dan herstelt het volksbewind in
Leeuwarden de oude municipaliteit zodat het voortouw opnieuw in handen van (voornamelijk) doopsgezinden
komt. Later, als Friesland in 80 mairieën en 11 steden is verdeeld, wordt Sikke Andries de Maire van Dantumawoude
en Uilke Reitses de Onder-Maire.

Kort voor Sinterklaas, in 1800, wordt Feikje
Douwes, de echtgenote van Uilke Reitses, ziek en
eind januari 1801 overlijdt ze. Sake Reitses, een
jongere broer van Uilke, houdt een boekje bij
waarin hij aantekeningen maakt over belangrijke
familiegebeurtenis. Over zijn schoonzus schrijft hij:
“Hoe aandoenlijk zulk een sterfgeval voor ons en
elke nabestaande is door het gemis van eene
waardige vriendin uit onze verkeering en
ommegang. Nog meer hartgrievender voor hem,
die in haar een liefven echtgenoot betreurd en vier
kinderen eenen teer beminde moeder, van hoe
zeer wij zulk een geval beweenen, zo swijgen wij

(door den godsdienstleer van Jezus verligt) onze liefderijke heemelvader, zonder wiens wil geen musje op aarde valt,
ja die alles doet uitloopen tot de beste eindens”. Het is een grote slag voor Uilke Reitses want zijn Feikje werd maar
40 jaar, zijn oudste zoon is op dat moment 16 en zijn jongste zoon moet nog 3 jaar worden!

Ruim een jaar later, op 2 mei 1802, trouwt Uilke Reitses met Grietje Annes Hoekstra. Deze 25-jarige vrouw is
afkomstig van Drogeham en weduwe van Minne Minnes. Ze neemt één kind mee uit haar eerste huwelijk en krijgt
met Uilke Reitses nog drie meisjes.

In 1811 kiest UIlke Reitses er voor om in het vervolg de achternaam Dijkstra te dragen. In hetzelfde jaar, hij is dan
56, geeft hij te kennen te willen stoppen met het ambt van liefdepreker en adviseert hij de gemeente om uit te zien
naar een “gestudeerde”predikant. De gemeente gaat akkoord en bestemt het huis, dat in 1793 door Oege Tjallings
aan de broederschap is vermaakt, tot pastorie en roept een “leraarsfonds” in het leven dat gebruikt kan worden om
tekorten op het predikantensalaris aan te zuiveren. Als Jan ter Borg, sinds een jaar afgestudeerd aan het
Seminarium in Amsterdam en predikant te Oldeboorn, in Dantuamwoude preekt staat iedereen versteld: ‘Van zijn



levensdagen hoorde men hier niet zulk preeken”. Hij krijgt een traktement van 800 gulden per jaar aangeboden en
doet in 1811 zijn intrede. Ter Borg blijft hier, tot grote tevredenheid van de gelovigen, negen jaar en vertrekt op 14
mei 1820 naar Amsterdam. Pasma23 noemt hem “liberaal en gemeenzaam” maar in de Doopsgezinde Bijdragen24

wordt hij neergezet als behoudend. In Amsterdam maakt Ter Borg een grote verandering door want hij komt onder
invloed van het Reveil, gaat twijfelen aan de volwassen doop en krijgt een andere (dan de doperse) visie op de
triniteit. Bijna niemand woont zijn kerkdiensten nog bij en in december 1828 trekt Ter Borg de ultieme
consequentie: hij dient zijn ontslag in en leeft verder als ambteloos burger in Nigtevecht.

Na het vertrek van dominee Ter Borg worden de preken opnieuw verzorgd door de inmiddels 65-jarige Uilke Reitses
maar zijn plaats wordt, vanaf 1 oktober 1820 ingenomen door dominee jan Kuiper uit Blokzijl.

Op 26 februari 1823 overlijdt Uilke Reitses: “een
lijdend ongemak aan het wateren en bijkomend
verval van krachten rukten hem zagt uit dit
leeven”. Zijn broer Sake schrijft verder ”o Dijkstra,
gij gij waart bereid tot reizen na de onsterflijkheid.
De godsdienst was zijn troost op aard; hoe dikwijls
heeft hij die verklaard en nog was hij ten steun der
kerk. Dit was zijn liefdewerk. Stort vrij een traan nu
op zijn graf, de Algoede trok hem van ons af”. Hij
wordt begraven ten zuiden van de Hervormde Kerk
in Dantumawoude en op 9 maart 1823 houdt
dominee Jan Kuiper een herdenkingsrede25 naar
aanleiding van Handelingen 11 vers 24a: “Want hij
was een goed man”.

Zelfs na bijna tweehonderd jaar roept de naam van
Uilke Reitses nog steeds belangrijke associaties op.
Op 24 april 1924 richtte dominee Liekele Bonga,
samen met onderwijzer Sjouke van der Veen, een doopsgezinde jongerenkring op die de naam “Uilke Reitses”kreeg
en tot het eind van de 20ste eeuw heeft bestaan. Damwoude kent, dichtbij de Vermaning, een Uilke Reitseswei. Wie
de kwartierstaat van de schrijver Theunis Uilke (Theun) de Vries26 raadpleegt komt tot ontdekking dat Uilke Reitses
één van zijn voorvaderen is en wie het ontstaan van Koopmans meelfabrieken bestudeert leert dat Uilke Klazes
Koopmans, de grondlegger, een kleinzoon van “Ulk-om” was.

Grietje Annes Hoekstra overlijdt op 1 maart 1842. In 1829 (Volkstelling) woont ze nog steeds in de bakkerij die
gaande wordt gehouden door twee bakkersknechten.

Uilke Reitses was een charismatisch man die in een turbulente tijd zijn kudde veilig leidde, hen hield de nieuwe
rechten te verzilveren maar zich er ook bewust van was dat er in andere tijden andere mores gelden zodat hij
manmoedig pleitte voor meer invloed van de wetenschap. Volgens schoonzoon Klaas Koopmans waren Uilke
Reitses’laatste woorden: “Pas op en leef braaf”. Het was zijn motto dat hij met de paplepel heeft ingekregen
waarmee hij vele Wâldtsjers, ook buiten zijn Doopsgezinde Kring, heeft geïnspireerd.
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