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BESTUURSHEDEDEL INGEN . 

Sinds de laatste Sneuper zijn bijna alweer drie maanden verstreken en 
vandaag ligt het eerste exemplaar van 1991 voor U. 
Het is opnieuw een gevarieerd geheel geworden. DIt keer was de copy- 

aanvoer zelfs zo groot dat we enkele inzendingen moesten verschuiven 
naar het. volgende nummer, Dank aan alle inzenders voor het meevullen 

van ons blad en ga door met inzenden. Staat het niet in dit nummer, 
geen nood alles krijgt een beurt. Ook het inleveren van foto's 
(1Oxl5cm max.) ls nu mogelijk, niet meer dan twee per artikel. 

Ook zij die geen lid zijn, maar wel lezer van ons blad, kunnen copy 
inleveren hetgeen dan door ons bewerkt wordt voor plaatsing. 
Ha het verschijnen van de laatste Sneuper in december is het bestuur, 
mede door de vele feest- en vrije dagen, enigszins In rust gegaan. Er 
werd die periode maar éán keer vergaderd zodat U er wat betreft de 
bestuursmededelingen deze keer hekaaid afkomt. Hopenlijk hebben we 

in juni meer nieuws van het dagelijkse bestuur, We moeten ons nu meer 
bezig houden met de komende tijd. We zijn weer een jaar verder het- 
geen inhoud dat op korte termijn een jaarvergadering gehouden zal 
worden. 
Een goede zaak om dan weer eens als leden bijelkaar te zijn om ver= 

schillende dingen op een rijtje te zetten, even bij te praten en 
gegevens uit te wisselen. 

De datum is geprikt en in dit blad vindt U de uitnodiging/agenda 
alsnede de nodige informatie voor deze vergadering. Probeer allemaal 
zoveel mogelijk te komen. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. 

De afgelopen periode is regelmatig de dinsdagavond een punt van 
bespreking geweest op onze bestuursvergaderingen. Na een ingelaste 
periode van rust om zowel dhr. Medema als B. en W de gelegenheid te 
geven naar een optossing te zoeken js van bestuurswege besloten een 

brief te zenden naar diverse adressen. Dit besluit is genomen mede 
omdat er de afgelopen drie maanden taal noch teken is vernomen met 
betrekking tet eventuele vorderingen. 

De brief vindt U in dit nummer afgedrukt en zou misschien nog 
neer effect hebben als’ ook leden kun bezorgdheid en /of ongenoegen 
zouden uiten aan het adres van B. en W, ‚ 
Nadere informatie hopen we U op de jaarvergadering te kunnen geven. 

Tot slot wensen wij U ook deze keer veel leesplezier met dit door en 
voor enthousiaste hobbyisten gemaakte blad. 

met. vriend. groeten, het bestuur. 

  

nieuwsbrief kijks Archief, 

Enkelen van U zijn reeds geabonneerd op de nieuwsbrief van het RÀ en 
voor hen die dat nog niet zijn kunnen wij U aanraëen dit als nog te 
doen. Om reden dat er mensen zijn die willen weter wat er voor de 

regio door het RA en FAF wordt gedaan zullen we ser samenvatting op- 
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nemen die verder kan helpen bij uw onderzoek. 
Voor de komende maanden, tot maart 1991, zal er veel veranderen 

voor de bezoekers van het Rijksarchief in Friesland. In het kader van een betere beveiliging zullen de publieksruinten beter geschoiden 
worden wan de raimten voor het, personeel en de archieven. Dit houdt 
in dat de reeds bestaande kantine wordt gereserveerd voor het per- soneel, terwijl de hal aìs rust- en lunchruimte voor de bezoekers 
wordt ingericht. De hal zal daartoe worden voorzien van nieuw meubi- 
Jair en een koffieautomaat. 

Het ingang van 1 december j.l, moet iedere bezoeker zich melden 
bij de receptionist(e). Per 1 maart a.s zat de automatisering een 
feit geworden zijn en wordt cok de studiezaal gereorganiseerd. 

… Van de door de FAF vervaardigde klappers zijn voor deze regio verschenen en op de studiezaal aanwezi: 
ho. 167 gezinsklapper Westdongeradeel... Ten …… ATB 76be 
no. 154 doop, huwelijk, overlijden Schierm'koag.....DIB 5894 
no, 166 authorisaties Westdongeradeel Q 1767-1811. .Arch. 13.129 

Bestuursverkiezing. 

Hoewel de tijd gekomen is dat er een bestuurslid aftreedt en deor een ander vervangen wordt, iz in overleg met het af te treden Jid dhr 
E.Snits, besloten dat deze zich herkiesbaar zel stellen an bereid zal 
zijn het voorzitterschap voort te zetten tot verschillende Topende 
zaken geregeld zijn. 

__ Als bestuur kunnen we dit zeer waarderen en stellen de laden dan 
ook voor dit te honoreren. Voor eventuele tegenkandidaten dienen 
briefjes met tenminste 10 handtekeningen vóór de jaarvergederlug 
overlegd te worden aan het bestuur, 

ee GENEALOGIE, 
Wijlen Godfried Bomans schreef, 
toen men hem zijn titgewerkte familiestamboom voortegde! 

“Ik zie opeens die lange rij mensen staar, waarvan ik de jaatele 
ben. Ik voel pe mei hen verbonden, want ik zou niet. heztaan 
hebben ale zij er nipt geweest waren. En bij elk van die namen 
denk ik: van jeu heb ik ook iets meegekregen, laat ik er toeh 

“het beste van maken, 
Juist de verbondenheid met ogenschijnlijk vreende genden maakt 
het zo boeiend en interessant", 

\uittantiekwereld, de jg,nr.2-1979). F.vd Werif. 

Notulen jaarvergadering 1996. 
De notulen van de jaarvergadering 1890 in het Fiskershuske zijn reede: verschenen in no.12 van mei 1990 en zullen ter goedkeuring op de 
vergadering aanwezig zijn, 
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JAARVERSLAG 1990. 
1590 was een druk jaar voor het bestuur, vooral naar aanleiding van 

de opheffing van de dinsdagavond. Er 1e van alles geprobeerd om dit 
te voorkomen, helaas heeft het nog niet mogen baten. Wij spreken de 
hoop uit dat de dinsdagavond er tech weer zal komen, 
Ook hebben we ais bestuur geprobeerd de Eneuper te vernieuwen, om het 
blad te laten drukken. Jammergenoeg was dit niet te realiseren van- 
wege de te hoge kosten. Wel worden er in het vervolg enkele foto's 

geplaatst. Dit hebt U reeds kumnen zien in het laatste nummer. 
Ter ondersteuning van de meerkosten werd door het beatuur een prin- 
cipe-voorstel aangenomen tot verhoging van de contributie, 

Bij de Gemeente werd in april een subsidieaanvraag ingeddend 
maar deze werd afgewezen. Als reden werd opgegeven dat er teveel 
ieden van buiten de gemeente kwamen en dat men voor de Ver.nog 
wel mogelijkheden zag on de Elnaneciele positie te verbeteren. 

De Vereniging kon het afgelopen jaar haar ledenbestand uitbreiden met 
13 leden, wij hopen dat ze veel plazier aan deze stap zullen beleven. 

In 1990 werden weer verschillende boeken aan geschaft of gekregen van 
particulieren. Hiervoor dank aan de fam. Douma, Terpstrà en Cuperus. 

Bij het bestuur kwamen ook veel aanvragen binnen voor geneatogiach 
onderzoek en zonder extra huip was het moeilijk te realiseren dat 
iedereen toch antwoord kreeg, Een groepje vrijwilligers zou hierin 
uitkomst kunnen brengen. 

We kunnen zeggen dat het jaar 1990 weer een goed jaar geweest is 
ondanks de fouten die er gemaakt zijn of de dingen die niet tot hun 
recht kwamen. Voor 1991 zulien we proberen de oneffenheden te slech- 
ten die ar nog zijn. Tevens zullen we voorstellen ter tafel te breu- 
gen die de Ver, meer bekendheid geven en de band onderling verstevi- 
gen dit o.a. daor middel van aktiviteiten. 

FINANCIEELOVERZICHT 1990, 
ontvangsten: uitgaven: 
contributie leden........ 978.30 onkosten sneuper... 285.00 
giften... benee +. BO.OÛ porta Kosten... ... ‚ 356,55 

TÍVETSEn: eenen. ‚ 136.25 papier/ordners..... 56,60 
rente, .....suarcssnnarnt 10,25 vergaderingen... 36.00 

attenties.,,......… 25.00 

GIËE en. 25.00 
aänsthaf leesapp... 75.00 
aankoop bosken. 199.40 
contributiea,.,.... 436,00 
saldo... 20.45 

1215. 0 1215.00



FITNCDIG ING. 

JAARVERGADERING van de VERENIGING van ARCHIEFONDERZOEKERS 
"de SNEUPERS" TE DOKKUM. 

DATUM: 19 MAART A.S OM 19,45 UUR ín het POLWERK 
mi _ ns == En En 

aan de Oranjewal te DOEKIM. 

  

1. OPERING/ uelkom. 

2. goedkeuring notulen Febr. 1990, 
3. ingekomwen/uitgaande stukken 
4. Jaarverslag sacr,esse 
5, jaarverslag penningm. 
6. benoeming kascommissie 

7, bestuursverkiezing, aftredend/ herkiesbaar E-Snlts, 

(zie verklaring eidera in dit blad) 
8, definitieve vaststelling contributie 1921 
4, voorstel tot instelling van één of meer werkgroepen 

t.b.v, onderzoeksaanvragen en Ver. aktiviteiten. 

0. verslag kascommissie 
1. rondvraag 

PAUZE. 
Na de pauze als gastspreker de bij velen zeer bekende persoon: 

dhr. A. DULL TOT BACKENHAGEN, beraldieus, verbonden aan het 
Rijksarchief te Leeuwarden, 

onderwerp: * WANDELING DOOR DE TUIN DER NERALDIEK". 

verrijkt met kleurendia's, 

Voor deze avond wordt U hartelijk uitgenodigd. Ook gasten en belang- 

stellenden zijn zeer welkom. 
IS TOT ZIS OP 10 MAART AS EN HET BOLWERK te DOKKUM, 

PS: in de zaal zijn extra agenda's verkrijgbaar. 
mer nnn nme AAT ms ed 

___ Harke Sipkes Houtnan, olamar te te Doin en zijn nakomelingen. 
In deel 5 van deze serie worden de waderwaardigheden verteld van de 

kunstschilder SIPKE KORNELIS HOUTMAN, * Dokkum 13 april 1872, zoon 
van Petrus Kornelis Houtman en Sjoerdje Pijttersen. 
Op 6 mei 1905 vertrekken Petrus, zijn vrouw eén zoon Sipke naar de 
gemeente Zuidbroek. De ouders komen van Dokkum, hun zoon van Rotter- 

dam. Tijdens zijn verblijf in Zuidbroek maakte Sipke Houtman kennis 
met Gepke Pul, wedewe van J. Kuen an woonachtig in Delfzijl. 

Gepke werd geboren op 27 okt.1855 in Scheemda. Het huwelijk tussen 
Sipke Korneiis en Gepke Pul werd in Delfzijfì gestoten op 28 okt.1906. 

D. vd WerEf.



FOTO'S IN HET ADMIRALITEITS MUSEUM deel II door D, vd Werff. 

In het vorige nummer begonnen en belooft in dit nummer verder te gaan volgt 

hier de opsomming van nog een gedeelte van reeds van tekst voorziene foto's 
in het Admiraliteits Museum: 

Jelle bij de Leij, schoenmaker (1326) 

Koninklijkbezoek aan Friesland (1333) 

idem in 1925 (1334) 
. Kaatsvereniging 1926 (1337) 

Lubbert Hereta, met de rotsjes (1341) 

Wiebren Kooistra (1344) 

Ds.Bartele vd Werff (1345) 
Iebele vd Meulen (1358) 

Henne Hillebrand,geheelonth. (1359) 

Jan W. Ferwerda, gem.ontvanger (1360) 

Sikke vd Wiel, zondagsschool (1363) 

. gedenksteen Zijl 1893 (1377) 
Gerben Sjoerds vd Leij, visser (1397) 

Kornelis Jelles Lei, visser (1398) 

Ds Joh. Hend. Kruseman Aretz (1826) 

Antje Pieters Toornstra. (1879) 

Anna Glasina Kreeft (1880,1881) 
vrauw- Kreeft of Beitsma (1883) 

Wietske Beitsma (1894, 1886,1889) 

Pier Kreeft, timmerknecht (1887) 

Joh. Bonifatius Kreeft (1888) 
Dirk Boonstra en Riemke Gerrits 

Oosterbaan (1891,1892) 

Pier Kreeft, timmerknecht (1893) 

Trijntje Bierma (18294) - 

kinderen Elisabeth Gosses (1895) 

dochters Sjoerd Gosses (1896) 

Doetje Poutsma (1897) 
Sjoerd Gosses, hoofdonderw. (1898) 
Anna van Dijk (1899) 
Lammert Gerbens Miedema (1900) 

Ds Albertus Bokma de Boer (1901) 

Drs Sybren v.Tuinen, burgm. (1399/1400) 

de Polle bij Dokkum (1405) 

Padvindsters van Dokkum. (1406) 

Dirk Fortuin, guikerfabr. (1411). 

Hendo tentoonstelling 1952 (1413) Ds Pieter Cornelis van Wijk (1902) 
Andries F. Wilkes"Robert Spier"(1422) Ds Willem Diemer (1903) 
Oene Witteveen, baanv./pakh.knecht(1447) Meester Hendrik Jan Bakker (1904) 

Martinus Hoekstra, mandenmaker (1453) Meester Hendrik Jan Bakker (1905) 
Anth. Joh. Wolters, muziekleraar (1801) Gerben Sjoerds vd Lei, visser(1906) 
Ds. Laurentius Knappert (1821) 

Ds. Albert S. Carpentier Alting (1823) 
Wijtske Zandbergen (1824) 
Paulus Hendrik Kapteijn (1825). 

Misschien de volgende keer meer, 

met dank aan D. vd Werff. 

ES 

De nummers tussen haakjes achter de foto's zijn de inventarisnummers. Voor 
eventuele bestellingen dienen deze nummers vermeld te worden. Ze kunnen 
aangevraagd worden bij het museum. 

EET en ee me Er 

De navolgende brief werd 24 januari j.l. verzonden o.a. aan het College van 
B. en W in de hoop dat onze wens tot een openstelling buiten kantoouren ooit 
weer eens werkelijkheid wordt. Wetend dat er leden zijn die reeds zelf cok 
hun ongenoegen kenbaar gemaakt hebben middels een brief mag dit een stimu- 
lans zijn voor anderen ook in de pen te klimmen. .



Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

van Dongeradeel te DOKKUM, 

Geacht College, 
In het gesprek met wethouder Walda in oktober 1990 

waarin wij een toelichting hebben gegeven op onze subsidieaanvraag, hebben 

wij tevens onze ongerustheid uitgesproken over de avondopenstelling van het 

Streekarchief. 
Alhoewel'wij, na uitleg uwerzijds, begrip hebben voor de personele moeilijk- 

heden waarmee op het archief wordt gekampt is het voor ons als vereninging 

een bittere pil dat het archief vanaf okt.1990 op dinsdagavond is gesloten. 

‘Onze Vereniging bestaat uit ruím 80 leden waarvan het merendeel hun 
tijdrovende hobby alleen kan uitoefenen buiten de gewone kantooruren. 

Het beeindigen van de avondopensteliing op dinsdag bevreemdt ons des te meer 

daar ons, in het hiervoor genoemde gesprek met wethouder Walda, er op werd 
gewezen dat de openstelling van het archief op een avond al gezien moest 

worden als een vorm van subsidie, In de afwijzing van het subsidieverzoek 
wordt hiervan echter geen melding gemaakt, : . 
Voor de goede orde merken wij op dat de dinsdagavond niet alleen voor onze 
Vereniging toegankelijk was, maar dat elke willekeurige bezoeker gebruik kon 

maken van deze avond, 

Het is ons bekend dat uwerzijds wordt gezocht naar een structuele oplossing 
van de problemen. Hoe lang deze oplossing op zich laat wachten is op dit 

moment niet bekend. 

Het is voor onze Vereniging van levensbelang dat de avondopenstelling van 
het archief op korte termijn wordt hervat. Wij willen U dan ook verzoeken zo 

spoedig mogelijk een noodoplossing te creëren. 
Van onze zijde zijn wij te allen tijde bereid hierin op welke manier ook een 
steentje bij te dragen hetgeen vorig jaar meerdere malen in een gesprek met 
dhr. Medema en daarna met wethouder Walda naar voren is gebracht. : 

Tot slot merken wij nog op dat sinds jaar en dag in de Gemeente Gids deze 
openstelling vermeld staat en sinds enkele maanden deze vermelding is ver- 

wijderd van het bord aan de toegangsdeur van het archief. 

Nogmaals met nadruk onder Uw aandacht brengend dat het belang van onze leden 

in dezen zwaar weegt hopen wij toch op een juiste beslissing voor dit pro- 
bleer. 

In afwachting van een spoedig antwoord, verblijven wij, met de meeste 
hoogachting, 

namens de Vereniging van Archief onderzoekers te Dokkum. 
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PERIKELEN ROND KET LOTEN VOOR DE MILITIE. 

Einte Lolkes Berghuisma zit zwaar in de zorgen. In de opkamer van 
zijn: grote kop-hals-romp boerderij‘op Berghuizen onder Bollinga- 
wier zit hij voor zich uit te staren over het water van het oude 
riviertje de Paesens, maar hij ziet het rustig voortkabbelende wa- 
ter niet eens. Dan staat hij op en kijkt over de landerijen in de 
richting van Hantumhuizen. Een groot probleem kwelt hem: zijn oud- 
ste zoon, Durk Eintes, kwam zoëven thuis van het loten voor de Na- 
tionale Militie. Hij moeat daarvoor naar het stadhuis te Dokkum om 
met alle jongens van zijn leeftijd uit Oostdongeradeel uit te ma- 
ken wie van-hen voor vijf jaar dienst'moest nemen bij de Nationale 
Militie. Dat ging door loting: alle jongens van de “Lichting 1922" 
moesten om de beurt een nummertje trekken. Wie een laag nummer had 
moest in dienst, wie een hoog nummer trok, was daar vrij van. Durk 
wâs thuis gekomen-met het nummer 22 en dat betekende vast en zeker 
dat hij in dienst moest. : 

Die verduìde Napoléon ook. Toen hij, Einte Lolkes, zelf nog jong 
was, had men een huurleger, de soldaten die hiervan deel uitmaak- 
ten waren beroeps. Natuurlijk moesten de mensen in het land’ daar 
wel belasting voor betalen, maar hun zonen hoefden niet zelf in 
dienst. Nu had Napoleon Bonaparte de Conscriptie ingevoerd bij KB 
fan 3 feb. 1811. Hij had immers voor zijn veldslagen stäeds meer 
Soldaten nodig en na de inlijvig van Nederland bij het Keizerrijk 
werd vastgesteld dat voortaan elke gemeente een bepaald aantal 
soldaten moest leveren. 
Er waren een paar redenen waarom men onder deze dienstplicht uit 
kon komen: lichamelijke gebreken, huwelijk of ket sturen van een 
zogenaamde remplacant. Einte glimlachte bij de gedachte aan de 
eerste loting die had plaatsgevonden: wat waren er toen een huwe- 
lijken gesloten, op sommige plaatsen wel twee keer zoveel als nor- 
maal. : 
Deze conscriptie is eigenlijk al de tweede keer dat Napoleon ons 
te pakken heeft, dacht Einte bij zichzelf. Eerder had iedereen een 
familienaam moeten kiezen, "Einte Lolkes” was niet goed genoeg 
meer. Voor hem was het nu wel duidelijk waarom Napoleon die fami- 
lienamen had ingevoerd: om aan namen van soldaten te komen natuur 
lijk en andere "papieren regelingen" van de laatste tijd. 
Een familienaam was voor hem niet zo'n probleem geweest. Het lag 
voor de hand om zich “BERGHUISMA" te noemen, naar zijn boerderij 
Berghuistra. Wat hij in 1811 wel jammer had gevonden, was dat zijn 
broer Klaas Lolkes een andere familienaam had gekozen: VENEMA. Er 
was echter nu niets meer aan te doen. 
Hij besefte echter terdege dat hij er nu, met dat lage nummer van 
zoon Durk, niet zo gemakkelijk onderuit zou kunnen komen. Het was 
ook geen kleinigheid: 5 jaar in dienst! Het betekende vaor hem dat 
hij vijf jaar lang een extra arbeider op de boerderij zou moeten 
nemen en voor Durk betekende het vijf jaar ver van huis. Net nu 
het de bedoeling was om over een paar jaar de boerderij aan hem 
over te dragen. Daarvoor was nog wel enige opleiding nodig, een 
opleiding die hij, Einte Lolkés, hem wel kon geven maar dan moest 
hij wel op de boerderij blijven werken. 
Hij besloot om de komende tijd hier en daar eens te informeren om 
een remplacant of nummerverwisselaar. Dat zou hem wel geld kosten 
maar dan kon Durk tenminste thuisblijven. Hij voelde het meest 
voor een nummerverwisselaar. Een remplacant waa veel duurder en 
ook niet zo gemakkelijk te krijgen. Einte had wel bedragen gehoord 
van 500-1000 gulden. Men had daarbij ook nog een kans dat de rem- 
placant probeerde aan zijn verplichtingen te ontkomen: zich af la- 
ten keuren of op het laatste moment trouwen, Dan kon men ook nog 
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Dt op 
MODEL Telt. K. OO Ligting ven dere Tu 
art. 74 der Wet 
‚van 8Jan.1817. NATIONALE MILLE: 

  

Provo VrresLAND, Là Merm-Kamor. Ea Gr te ijs wals a = 

    

ADVERTENTIE: 

He Plaatselijk ‘Bestuur van Zo Gr: 4 doge wa 
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naar het geld fluiten en op zoek gaan naar een andere resplacant. 

nee dan maar liever een nummerverwisselaar, iemand die het nummer 

22 van Durk over zou nemen om in zijn plaats dienst te nemen, Veel 

kans dat zo iemand uiteindelijk als beroepssoldaat door het leven 

ging, immers als zijn periode voor Durk erop zal, kon hij zich wel 

weer voor een ander als nummerverwisselaar aanbieden. 

Een week later bevond Einte Lolkes zich op de markt in Dokkum. Hij 
deed navraag onder de boeren of iemand ook een knecht had die zijn 

nummer met dat van Durk wilde ruilen. Knechten waren bijzonder ge- 

schikt daar zij zelf toch geen nummerverwisselaar konden betalen 
en daarbij het geld ook goed konden gebruiken. Velen van hen waren 

op deze manier al aan een knappe arbeiderswoning gekomen, die ze 

na hun dienst met hun vrouw konden betrekken. 
Toen Einte Lolkes 's avonds thuiskwam, had hij de naam van Korne- 
lis Joukes uit Morra bij zich. Deze was net voor een ander onder 
dienst geweest en zou misschien wel weer als mnummerverwisselaar 

willen optreden. Men had hem verder aangeraden naar de notaris te 

gaan om daar een akte op te laten maken, zodat alles op papier zou 

staan en er niets mis kon gaan. 
Een week later zat hij met Kornelis Joukes bij notaris Witteveen 

in Metslawier. Beide partijen waren het eens geworden en zagen toe 

hoe notaris de volgende akte opmaakte: 

Voor ons Mr. Frederik Witteveen, openbaar notaris te Metslawier 

zij gecompareerd ——- 
Einte Lolkeg Berghuisma, landbouwer, wonende onder Nijkerk, in 

kwaliteit als vader en voogd over zijne minderjarige zoon Durk, 

requirant ter eenre; 
en Kornelis Joukes Woudwijk, boereknegt, wonende te Morra, requi- 

reerde ter andere zijde, ——- 
Dewelke bij deze tegenwoordige akte hebben te kennen gegeven en 
verklaard, dat uit aanmerking dege requirants genoemde minderjarige 
zoon voor den dienst der Nationale Militie van dit jaar in áe Ge- 
meente Oostdongeradeel heeft geloot en bekomen het nummer 22 het- 

welk hem tot den werkelijken dienst verpligt, en de requireerde 

deze looting in dezelfde gemeente in 1820 heeft ondergaan wanneer 
hem het nummer 36 ig ten deel gevallen, hetwelk niet opgeroepen 
zijnde hem tot genen dienst verpligt, zijlieden om die reden met 

de gemelde nummers hebben gewisseld, zoo dat de requirant voor 
zijn zoon zal hebben het nummer 36 van de ligting 1820 en de daar 
aan verbondene voorregten genieten waarvan de requireerde bij de- 

zen ten behoeve van den requirant afstand doet, terwijl de requi- 
reerde bekomt het nummer 22 van de ligting van dit jaar, met aan- 
neming om de daaraan verknogte dienst en verpliating bij de Natio- 
nale Militie te vervullen en waar te nemen, en zulks op voorwaar- 

den, ——- 
Dat de requireerde voor deze verwisseling van den requirant zal 
hebben te vorderen en genieten een som van 245 guldens, te weten: 
20 guidens, zoodra dezelve door den Militieraad zitting houdende 
te Leeuwarden voor den dienst zal zijn geschikt verklaard, 25 gul- 
dens, dadelijk nadat hij in werkelijken dienst zal zijn gesteld en 
de resterende 200 guldens wanneer de gezegde dienst door hem ge- 

heel zal zijn volbragt, of hij daar van wettiglijk is ontslagen, 
zullende deze laatste som tot zoo lang onder den requirant ver- 

prijven tegen betaling eener jaarlijksche intres van vier ten hon- 

derd... (enz>) 

Zo, het is Einte Lolkes wel naar de zin; in deze akte is genoeg 
zekerheid ingebouwd. Deze Kornelis zal de dienst van Durk wel over ii
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nemen. Kornelis heeft hem verteld dat hij het geld zal gebruiken 

om een huisje te kopen en te kunnen trouwen: hij zal zijn verpiich- 

tingen wel nakomen. 

De borgen, zijn broer Klaas Lolkes, en de getuigen (twee mannen 

die hij zo van de straat heeft meegenomen en met een. slokje in de 

herberg tevreden zijn) moeten nog tekenen, dan hij zelf, Kornelis. 

en de notaris en alles is voor elkaar. 

Zo kwam het dat Kornelis Joukes Woudwijk weer voor vijf jaar onder 

dienst ging en Durk Eintes Berghuisma een paar jaar later de boer- 

derij van zijn vader kon overnemen. 

Natuurlijk is bovenstaande hoofdzakelijk het reaultaat van fanta- 

gie maar toch een fantasie die stoelt op werkelijke feiten, zoals 

de gedeeltelijk geciteerde akte. Dat veel, vooral rijke, boeren en 

burgers is de vorige eeùw moeite hadden met het probleem "aanloten 

voor de Nationale Militie” blijkt uit” ‘dagboeken uit die tijd. Telt 

men het aantal keren dat de loting voór“de"Militie, of aanverwante 

zaken zoals de remplacanten, voorkomt in het boek "Kroniek van een 

Friese hoer, aantekeningen van Doeke- Wiegers Hellema te Wirdum” 

dan komt men al gauw tot een twaalftal meldingen. In 3840 is boer, 

Hellema nog gelukkig als zoon Lyckie wordt vrijgeloot (bl, 256): 

Deze vrijloting ontheft mij van een groot bezwaar, kosten en moei- 

elijkheden; want om een goed remplaicent of nummerruilder te koo- 

pen heeft doorgaans veel moeite en omzigtigheid noodig.Vele ledig- 

gangers of ongeschikte tot deu dienst bieden zich wel aan om te 

verkoopen, onder beding van goed handgeld, en als zij dit verkre- 
gen hebben, hebben ze hun oogmerk bereikt, dewijl ze wel verzekerd 

zijn, dat zij bij keuring afgekeurd ‘zullen worden! Of bìj eene 

goedkeuring eene goede somme gelds volgens akkoort gekregen hebben 

de, ontstaan er zoo veele zwarigheden en moeite tusschen kooper en 
verkooper,dat de loteling eindelijk in de noodzekelijkheid geraakt 

om zijne gekogte remplaicent of nummerruiler te moeten met geld te 
laten varen en doorstrijken en opnieuw naar een tweeden of ook wel 
derden, zooals veelmalen gebeurd, zal moeten ‘omzien, of eindelijk 
zelf zal moeten uittrekken, en boven dít alles gaat hier mede nog 

vergezeld,dat men dag op dag en nacht cp nacht in kroegen en zuip- 

huizen moet doorbrengen, om met zoodanigen te onderhandelen. Van 

alle deze onaangenaamheden, moeite en kosten, teleurstellingen, 
vloeken, razen, tieren en verwenschingen, ben ik door de goede 

hands Gods thans ontheft en bevrijd, en heeft mij, mijne vrouw ‘en 
wijdere huisgezin en betrekkingen een groote gerustheid aangebragt. 

Hellema geeft enkele voorbeelden uit het dorp Wirdum van mensen 
die wel in de moeilijkheden zijn geraakt door remplacanten, maar 

ook van pummerverwisselaars die verstandig zijn en er op vooruit 

gegaan zijn. (bl. 46, 67, 79, 120, 141, 166, 168, ook het verhaal 

dat zijn knecht eerst de dans kon ontspringen omdat hij te klein 

was, kleiner dan 510 streep = 1 meter 57). 
In 1845 is Hellema niet zo gelukkig: zoon Klaas komt met nummer 24 

thuis en is aangeloot, Er moet dus een remplacant of nummerverwis- 

gelaar gezocht worden, maar “...om dezelve in kroegen op te aporen 

is mijn zaak geheel niet, en zal mij daarom tot een ronselaar moe- 

ten wenden...(bl. 339). Deze ronselaar zorgt voor iemand uit Wyt- 

gaard die voor 325 gulden het nummer van Klaas wel wil overnemen. 

Uit latere aantekeningen, als jongste zoon Sijtze vrijloot, blijkt 
dat Aele Aebes geen goede keus is geweest: 
"maar weldra leerde ik hem toen alg een slecht perzoon, âls een 
verkwister kennen, en veroorzaakte mij allerlei kwellingen tat en 

na de voldoening van zijne 325 gulden bedongen geld, hetwelk hij 
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in kroegen of elders met slechte knapen bijkans binnen een jaar 

verslond, Verlegen nam hij toen eindelijk dienst voor 6 jaren, en 

maakte mij daardoor geheel buiten zorg...” (bl. A11) 
      

ee Lr . „I £ Hunger mn d-) 
tele tf) ï Ska af rate Zj: Faarboofd Pra £” : 

- . . ar 3 - Oogen SP nent ee 

A à Á 4 Ename 2 At emt” 5 Aran He geeteer 5 
& pe 8 En £ hp” 

ee ar 

. . : , z Hear « 3 — 4 Z ere MAAG, | srmibraasen Zu 

AEP | ferkbare teekenen — 

Indezelfde tijd dat Hellema zorgen heeft rond het loten voor de Mi- 

litie van zijn zoons, heeft cok Douwe Eelkes Meindersma te Ee der- 

gelijke problemen. Meindersma is uit het geslacht van de roemrijke 

Meindersma's die na 1800 zo'n beetje alleenheersers waren in het 

dorp Ee. Zijn zoon Eelke Douwes “valt in de leeftijd” en zal moeten 

verschijnen bij de loting voor de Nationale Militie. 

In het Archief van de familie Meindersma (aanwezig op het Streekar- 

chivariaat te Dokkum) zijn enkele bescheiden bewaard gebleven aaän- 

gaande bovenstaande loting: 

Bijlage 1 betreft de oproep voor de loting en vermeldt tevens de 

dagen dat de Alfabetische Naamlijst van de lichting 1843 ter inzage 
ligt. (inzage gemeentehuis Oostdongeradeel} 

Bijlage 2 ís het nummer dat Eelke getrokken heeft: 68. Dit nummer 

zal hem tot de werkelijke dienst verplichten want het Militjeregis- 

ter vermeldt achter zijn naam: Voor den dienst geresigneerd (= aan- 

gewezen. N.B. de loting zeif vond plaats in Dokkum, hoofdplaats van 

het zesde Militie-kantor) 

Bijlage 3 is de oproep om voor de Militie Raad te Leeuwarden te 

verschijnen waar de keuring plaatsvond en waar ook eventuele nummer 

verwisselaars en remplacanten gekeurd werden op hun gezondheid en 

mogelijkheid om werkelijk plaatsvervanger te zijn. 

Of Eelke Douwes werkelijk in dienst is geweest, is mij niet bekend. 

De tijd ontbrak mij om in de huwelijksbijlagen van het huwelijk van 

Eelke met Elisabeth Douma op 19-6-1862 te kijken naar het blad Nati- 

onale Militie, welke deze gegevens vermeld. De huwelijksakte zelf 

melât dat Eelke aan de verplichtingen op de Militie heeft voldaan, 

maar dat betekent nog niet dat hij het zelf heeft gedaan. 

  

in het inschrijvingsregister van de gemeente rides apen) 

van het jaar AAT voor de ligting van het jaar LG is ingeschreven , Daze y 
dat hem bij de loting is ten deol gevallen No. ZZ ‚ &n dat hij eenen 

ndverdlr eer emee) u heeft gesteld, die op den 

Grade ANT ig ingelijfd bij Bereken eelde rf ze 
en A7 ET Ab zee eu tk, ’ - 

Bijlage 4 is een vermelding op het blad Nationale Militie in de hu- 

welijksbijlagen (uit mijn eigen familie) omtrent het laten optreden 

van een remplacant. 

Bijlage 5 is de aantekening van Eelke in het Militieregister. 

Aanvulling: De militieplicht duurde 5 jaar, van 18-22 jaar 

In 1898 werd het remplacantenstelsel afgeschaft 

In 1922 werd de loting voor de Militie afgeschaft en 

kwam de nog bestaande Dienstplicht 

Bronnen: Notarieel Archief notaris Witteveen, Metslawier 
Kroniek van een Friese boer, bewerkt door H. Algra 

De Militieregisters 1815-1922, Broncottmentaren deel 5 
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In 1928 vond voor het laatst de loting voor de militaire dienst 

plaats. Folkert Faber, Wiltje Rozendael, Marten Klopstra, Eesge Blom 

en Jan Damstra waren de lage lotelingen. De trekkers van een hoog 

nummer waren vrij, de laagste nummers waren het slachtoffer. 

Mensen met geld hadden echter de mogelijkheid hun nummer te verkopen 

aan een zg. "nummerruiler" of aan een “remplacant". Deze gingen dan 

in dienst in plaats van de ingelote jongens. Dit kostte veel geld: 

op het eind van de vorige eeuw tussen de Ff 300,-- en f 500y,==. 

Sape Dirx (1) 

Martjen Jacobs (2) 

  “Jurk (3) 

Folckert Dirx (4) 

Tjeerd Uilckes Gl 

  

je 
Dirck Sapes (6) 

xr 

Eelck Roelofs (7) 

Taecke Sapes Jeppema (8) 

… & 

Riemcke Jurkx (9)   

pe 
Cornelis Folckerts (10) 

Ids Folckerts (11) 
x 

Ebeltje Tjaards (12)   ms, 

Reytse Taekes (14) 

* 

Trijntje Cornelis (15) 

Nittert Cornelis (16) 

Dirck Cornelis (17) 

x 

Aafke Meintes (18)   (Sipkjen Cornelis (19) 

Uilcke Idses (20) —_ 

Tjerské Idses (21/26) 

Reytse Sapis Jepma (24) 

Tjetske Idses (26/21) 

Riensck Reytses (27) 

Jan Keytses (28) 

hiltje Uilkes (29) + 

Cornelis Dirks (30) 

Meinte Dirks (31) 1 

Geertje Dirks (32) 1 

z 
Claas Rinnerts (33) | 

Reinskjen Dirks (34) 

Folkert Dirks (35)   
räs Uilkes (36) 

Hiltje Uilkes (29) «|   
Cornelis Reytses (22/25) 

Folkert Idses (23) 

—_/3_ 

Tjeerd Uilkes (37) 

hemmen 

er 

Reytse Cornelis (38) 

Ids Cornelis (39) 

Ebeltje Cornelis (40) 

Cornelis Reytses B rl Uilke Cornelis (41) 

Folkert Cornelis (42) 

Tjeerd Cornelis (43) 
Ne 

reytze Jans (44) 

Riensch Jans (45) 

x 

Syds Oebeles (46) 

Doetje Jans (47) 

Iebeltje Jans (48) 

x 

Thomas Thysses (49) 

Uilke Jans (50) 

Uilke Jans (51) 

Taeke Jans (52) 

(Bauke Jans (53)  



ANJUMER ELEATSEN Y DE Iz 

Doe't ik yn 1989 myn kertiersteat yn it net ütwurke, stie der foar de nammen 

fan Jan Reytses en Hiltje Uilkes oars neat as Reytse en Uilke. Fierder as dat 

wie it net kommen. In pear moanne letter lies ík wat yn it julynûmer 1964 fan 

it beaken en bestudearre de dêryn foarkommende genealogy fan boargemaster 

Sytsma fan Eastdongeradiel, Ta myn grutte sensaasje kaam dêr boppesteande 

Jan Reytses mei syn frou Hiltje Uilkes yn foar en dat net allinne, der stiene 

noch trije generaasjes foar. 

Ien en oar wie fansels oanlieding om op en nij yn de archiven te dûken en de 

saak fierder út te plüzjen. Lykwols jouwe de DIB's net folle oanslutende ynfor- 

maasje. Wol kamen der yn it pleatseboek fan de Friese Mij. in oantal feiten 

foar dêr't ik mei fierder koe, Reinder Tolsma liende my fierders syn dossiers 

fan alle pleatsen yn Anjum en trune my oan om dit stik te skriuwen. Sa kaam 

der in aardige rekonstruksje fan in Anjumer boerefamylje ta stân dêr't fan 

bekend is wêr't se wennen en buorken, De bygeande stamrige is net folslein út- 

wurke mar ik haw my beheind ta de famylje dy't foar my niĳjsgierrich wie. 

De Cohieren der stemmen van Oostergo út 1728 litte sjen dat yn 1640 vrijheer 

van Schwartzenbergh ferskate pleatsen yn eigendom hie, de namme Botma komt 

ek geregeld foar. Yn 1728 slane de nammen Bosman, Goslinga en Burmania foar 

master op. It seit himsels: al dy grutgrûnbesitters woene oer de pleatsen 

beskikke fanwege it stimrjocht. 

Tusken dy hieltyd weromkommende nammen fan grutgrûnbesitters komme de nammen 

ût de bygeande stamrige mei in beskate frekwinsje op ús ta; yn guon gefallen 

yn de kolom meyer, yn guon gefallen yn de kolom Eygenaar, soms yn beide. 

Dat wiist der op dat de famylje net ûnbemiddele wie en ferklearret tagelyk 

wêrom't guon persoanen mei elkoar trouden, it besit bleau dan yn 'e famylje. 

Yn de Dokkumer fan 6 desimber 1990 skreau ik al oer de Jeppema's en myn be- 

sykjen om mear ljocht op in famyljewapen skine te litten, dat hat oan't no ta 

noch gjin fertuten dien, Wa't oan dy kwestje of oan dit artikel mear wit ta te 

heakjen... Reaksjes binne wolkom. 

De wize fan ûtwurkjen is ienfâldich: ik begjin by nûmer 1, neam de pleats 

dy't er bebuorket en gean dan op dy pleats troch foar safier fan tapassing. 

1. Sape Dirx — ? 

Hy komt foar yn It Beaken as de mooglike foarfaar fan 6 en 8, syn namme en 

dy fan syn frou komme út hypotheekboek Q 2 — 1620 Anjum. In pleats wurdt 

net neamd yn It Beaken, ik haw dat noch net fierder neisocht, 
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4, Folkert Dirx — Luitema, floreen 40 

Yn 1663 komt Folkert Dirx foar yn it wêsrekkeningboëk K 4. (beaken) Earder, 

al yn 1640 komt er Foar yn de stimkohieren as hierder fan Luiteme, it Old 

Burgerweeshuis is dan al ferhierder en eigner. 

Yn 1662 wurdt der in hierkontrakt opmakke foar de erven fan Cornelis 

Folkerts (10) Dy syn soan Nittert Cornelis sil de pleats bebuorkje. 

Dirck Cornelis weduwe stiet yn 1708 as meyer yn de stimkohieren (18) 

Claas Rinnerta nimt it yn 1728 fan har oer, hy wie troud mei Geertje Dirks (32: 

sa't yn in folgjende hieroerienkomst te lêzen falt. In de stamrige stiet 

Dirk Klazes net mear, mar hy is wer ín soan fan Klaas en Geertje, hy 

folget syn heit op yn 1758. Syn namme komt yn alle gefallen oant 1778 yn de 

stimkohieren foar. (sjoch ek it pleatseboek side 50 e.f.) 

5, Tjeerd Uilikes — Oud Fen Sathe, floreen 55 

Tjeerd Uilkes namme yn dizze stamrige is net mei bewizen te staven mar tige 

wierskynlik, Hy komt yn 1640 foar as hierder. (ssoch ek pleatseboek) 

Dan is der in stikje neat en yn 1700 jeut it stinkohier: Folkert. Idses wed. 

(23) It leit hast foar de hân om te tinken dat Ids Folkerts (11) der as 

skoansoan tusken sitten hat. Neffens it Beaken hie Ids -ek in:dochter Tjetske 

dy't troud wie wei Cornelis Reytses (21 en 22) De lêste buorke op Boltasate 

en sil grif mei in wolstelde boeredochter troud wêze. 

Yn 1708 ferskynt Reytse Sapes Bantnan, neffens it beaken soe dy net by de 

famylje,hearre hoewol't de namme dêr al hinne ferwiíst. Dy wurdt yn 1738 

wer opfolge troch Thomas Tyssen (49) soan fan de anjumer mûnder en troud mei 

Iebeltje Jans dy't wer al út de famylje stamt. 

Dêrnei bliuwt de pleats noch jierren by de famylje yn gebrûk. 

6. Dirck Sapes sen 

Dizze broer fan Taeke Sapes falt eins bûten it bestek fan dit artikel. Hy komt 

yn 1670 foar as tapper. yn Ie. (Q 10) 

8. Taeke Sapes Jeppema — Jeppema ? 

Sawol It beaken as it dossier fan R. Tolsma jouwe gjin dúdlikheid « oer dizze 

Taeke Sapes. Bochs tink ik dat hy huisman op Jeppema wie en sa oan in 

famyljenamme komt. De namme Jeppema haw ik dêrfoar net fûn en letter yn 

de foarm fan Jepma in pear kear, 

Reytse Taekes (14) buorke neffens it Beaken ya alle gefallen al op Jeppema. 

Ey wie troud mei Trijntje Cornelis. (15) Syn widdo trout yn 1673 wei Sape 

Lieuwes en dy Sápe komt yn 1700 foar yn it stimkohjer, Yn 1728 wurdt hy op- 

folge troch Reytse Sapis. Dat wie in oaren as by 24 want dy wie yn dat jier 

al lang ferstoarn 
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10. Cornelis Folkerts — Eysingasathe, floreen 20 

Cornelis Folkerts is yn 1640 aktyf warber as lânbouwer mei men oannimme want 

yn it stimkohier fan dat jier komt er foar as eigner fan Eijsingasathe, 

Nei syn ferstjerren giet de pleats cer nei syn dochter Sipkjen, yn 1700 stiet 

se as eigner te boek, widdo fan Harmen Rompts, Jantie Claessen bebuorket 

it spul. Tsien jier letter ís sy noch eigner en wurdt de pleats bebuorke 

troch har nicht Geertje Dirks (32) en de man Claas Rinnerts (33) 

Dêrnei is de pleats besit fan de Fiscaal Bergsma, lykwols yn 1728 ferskynt 

Ids Jacobs, dy heart ek wer by de famylje al is my net hielendal dûúdlik hoe. 

De widdo fan Jan Reytses, dat ís Hiltje Uilkes (29) wennet dan op it spul. 

Sape Reitses ferskynt yn 1768 as eigner mei de widdo fan Ids Jacobs, 

Dêrmei falt te konkuldearjen dat Eysinga ieúwen lang famyljebesit is en bliuwt. 

il. Ids Folkerts — ? 

Hy wurdt yn It Beaken’ neamd yn de stamtige, fierders haw ik him yn 1640 

net fûn yn de stimkohieren as eigner fan in pleats. Yn 1700 wennet syn widdo 

op Âld Fen Sathe. (sjoch by 5) 

13. Sape Taekes Jepma — Junia sathe, floreen Q 

It Beaken fermeldt dat Sape op Abbewier wennet as hüsman, hy ferstjert yn 1693. 

Tolsma neamt de pleats op Abbewier — Junia en jout yn de tiid tusken 1640 

en 1700 gjin bewenner of eigner. De stimkohieren neame yn 1728 Ids Cornelis 

as meyer, dat moat deselde wêze dy't by 39 stiet, hy wie ek húsman op Bolta- 

sate. Ids wie in achterneef fan Sape Taekes. 

14, Reytse Taekes — Jeppema, 47 

sjoch by nûmer 8. | 

Dit Jeppema is oanlieding foar myn skriuwerij en plûzjen. Jeppema komt yn de 

registers fan oanbring út 1511 al foar: Tjaerd Jeppama 30 pondematen, Gabbe 

Scheltema en Poka Monck landheren. Yn 1543 wurdt der praat oer Eije Jeppema 

kinderen, se moatte rinte oan de Pastoarije en de fikaris betelje. 

Yn de tegenwoordige staat wurdt sein dat dit Jeppema in fuortsetting wêze soe 

fan Jeppemastate, dat is lykwols in fersin want by Anjum hat nea in Jeppema 

state west. Ek net by Easternĳjtsjerk, wol by Westernijtsjerk, it fersin Éynt 

syn ûntstean yn betiizjen fan beide lêste nammen. 

Dochs haw ik yn Jeppema fan Westernijtsjerk oanlieding fûn om te ferûnderstellen 

dat der sprake is fan in relaasje: yn de Ike ieu wenne der in Jeppe Jeppema 

yn Westernijtsjerk, troud mei Frouck Helbada út Mitselwier, sy kin besit yn 

Anjum hân hawwe, mooglik hawwe de Jeppema's sa in pleats stifte of oer- 

nommen., Bewizen haw ik der net fan. 
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16/17. Nittert én Dirk Cornelfs — Luitema, floreen 40 

sjoch by ûr. 4. 

19. Sipkjen Cornelis — Eysinga, floreen 20 

sjoch by ar, 10. 

20. Uilke Idses -_Hetsma, 49/Sinia, 5Ó 
Uilcke Lases widdo is yn 1700 mezer fan Hetsma en faúSiùià. Mei dy iene keär 

is it oangeande Sinia wer êfrûn. (Éoar 1700 is nèt besktesun) 

Op Hetsma giet de fanylje langer troch; 1708 — Ids Uilckès meyer. Dizze Ids 

Uilkes wie dykgraaf en in wolsteld man, hat kocht lètter gâns grûn. (sjoch 

by 36) Hy stiet oant 1728 as meyer te boek by Hetsma. 

Yn 1738 ferskine Tjeerd en Hiltje Uilkes as eigners, (29,37) Uilke Jans 

bebuorket de pleats, hy is ín soan fan Hiltje. (51) Tsien jier letter ‘Wurdt 

Uilke eiëner' “en hy buorket troch op. de pleats. Yn 1758 Uilke Jans kinderen, 

yn 1768 Minne Jans eigner en Jacob Wilkes meyer, Jacob is wer in soan fan 

Uilke Jans en stiet net yn de stamrige. Dêrnei giet it spul yn oare hannen oer. 

22. Cornelis Reytses — Boltasate, floreen 14 

Cornelis wie yn ‘Anjum in man fan kwizekwansje, neffens it beaken wie. hy 

ûnder mear tsjerkfâd, yn de tsjerke stiet syn namme op in grêfstien te:lêzen: 

28 oct. 1736 ferstoarn, Yn 1700 is er meyer fan Bolta, dat duorret dus oant 

1736 as er ferstjert, syn soan Ids (39) nimt it oer. Yn 1778 stiet der yn de 

&timkohieren: Ids Cornelis weduwe, dan folget Lieuwe Idses dy't yn 1811/12 

de namme Sytsma oannimt en yn 1818 eigner wutdt. 

Cornelis Reytses hat yn 1718 yn besit fan floreen 5 By de Meulen: 10 

permjit lân: 

yn 1700 in fjirde part fan Montasate (floreen 46), rn 1708 1s dat noch it 

gefal. 

23. Folkert Idses — Sipmasate, floreen 43 

Folkert Idses komt yn 1700 foar as brûker fan Sipma sate. Dêrnei folgje 

ferskate oare brûkers mar yn de twadde helte fan de 18e ieu komt de famylje 

weron as hierder. 

24, Reytse Sapis Jepma — Montasate, floreen 46 

Yn 1700 hat er mei û.o. Cornelis Reytses in fjirde part fan de pleats yn 

besit. Dat bliuwt gelyk oan't de ryn 1718 stiet: Bysitter Jepma 38’ permjit, 

‘it oare yn hansen fan seis eigners. Yn 1728 jildt dat ek noch. 
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28, Jan Reytses/ililtje Uiikes — Nittema, 18/0p de Stiem, 33 

Hiltje Vilkes is de frou dy't as eigner of bewenster neamd wurdt, Jan Reytses 

widdo, stiet der gauris. Se komt ek noch foar op Eysinga, sjoch by 10. 

Fierders op Doma, dat folget by 36 en op Hetsma, sjoch by nr. 20. 

Yn 1728 ferskine Jan Reytses widdo mei har skeansoan Syds Oebeles as eigners 

op nr. 18 Nittema, Syds bebuorket it spul, Hiltje wennet dan neist him op 

Eysinga. De sitewaasje bliuwt gelyk oant Hiitje yn 1744 ferstjert, De erfenis 

moat ferdield wurde én sa ferskine' yn 1748 Taeke en Bauke Jans as eigners, 

it binne twa beppesizzers fan Hiltje, twa soannen fan Syds. Taeke wennet op 

Nittema, Hy docht oan de reboelje fan 1749 yn de Dongeradielen mei wat ta 

gefolch hat dat er twa jier Gt Fryslân ferbannen wurdt. — 

Yn 1758 ha de susters Bergsma en Bauke Jans kinderen de pleats yn eigendom, 

Syds Oebeles hiert him dan. Tsien jier letter wurdt dat in soan fan Bäuke Jans. 

De famylje bliuwt letter hierder mar hat de pleats net mear yn besit. 

Op de Stiem (floreen 33) wurdt yn 1728 eigendom fan Hiltje Uilkes, Syds 

Oebeles is brúûker, se hawwe de saak yn 1738 tegearre yn hannen en dêrnei 

wurdt it ferhaal geïyk as mei boppesteande. 

Cornelis Dirks — ? 

Der wurdt yn 1728 in nj pachtkontrakt opmakke foar de erven fan Dirk Cornelis 

en Aafke Meintes dy't op Luitema buorkje wolle. Ien fan de erven is Cornelis 

Dirks, ontvanger en huisman tot Nijkerk. 

31. Meinte Dirks — Nieuw Wobma, floreen 54 

Meinte Dirks komt ek Éoar op Doma, sjoch by 36. Eins hie Folkert Dirks ek 

yn dit kopke stean kinnen want hy begjint as earste hierder yn de famylje op 

dizze pleats te buorkjen yn it jier 1708. Hy wurdt yn 1738 neffens it stim 

kohier troch syn broer Meinte: opfolge. Yn 1717 komme de bruorren tegearre 

foar yn yn akte opmakke troch de fâden fan it old burgerweeshuis, se moasten 

‚doe tasjen op it ûnderhâld fan in stik seedykpeallen dat Onder Luitema 

foel. Harren mem wenne doe as widdo op Luitema. Dit stik ie te IËzen yn de 

Sneuper nr. 7 en skreaun troch Reinder Tolsma, 

Werom nei Wobma, yn 1748 is Minse Dirks hierder, it liket deselde te 

wêzen as Meinte mar dat is net sa. De gelikense namme wijst op sibskip mar 

dy haw ík noch net efterhelie. (Folkert Dirks neam ik fierderop net wer) 

32,/33. Geertje Dirks/Claas Rinnects — …. 
Mei sin folje ik gjin pleats yn om't dit echtpear nochel ris ferfart: yn 

1708 sitte se op Eysinga; 1718 In de Grouwen Êloreen 11; 1728-1748 Luitema; 

1738 Rodmersma floreen 32; 1758 is Claas eigner fan de huisinge fan Heslinga 

floreen 35.



Rodmersma is yn 1728 bewenne troch ids Uilkes (36) Nei Claas Rinnerts troch 

Uilke Jans (51) dy't der yn 1748 kaam, de kears dêrop stiet yn it floreen: 

Uilke Jans kinderen, dêr wer nei: Jacob Uilkes. (1768) 

36, Ids Uilkes — Doma, floreen 15/Hetsma, floreen 46 

Nefféns ‘Iedema wie Doma om 1600 hinne it grutste bedriuw fan Anjum. De pleats 

wie 120 permjit grut. Yn 1718 waard er hierd troch Meinte Dirks, yn 1728 wer. 

Yn 1725 kocht Ids Uilkes, dykgraaf fan de polder efter Ljussens, 100 permjit 

üt de pleats. Hy beouorke/brûkte dat sels. Tsien jier letter ds it yn hennen 

fan Tjeerd Uilkes 3/4 en Hiltje Uilkes 1/4. (29/37) 

It Eeroaríngs geane troch: yn 1748 hat Tomas Tysses (49) de helte yn besit 

en is krûker. de oare helte is yn hannen fan Ids Cornelis (39)Harmenus Botma 

en Sibren Minties. Tsien jier letter is de sitewaasje itselde. Dérnei ferskine 

der oare nammen, Iedema docht noch te witten dat Taeke Jans yn 1741 it 

spul bebuorke en yn 1748 plak meitsje moast foar syn sweager Tomas Tysses. 

Fierders skriuwt er dat dyselde Tomas. neffens in akte út 1763 vn eigendom hie: 

Boltasate; Jepmasate; Nittemasate; Gerkemahorndeger; in hornieger op Teerd; 

in hoarnleger by de mûne. Doe't hy Doma ferliet yn 1765 wie dat noch mer 30 

permjit grut. . 

By it jiertal 1748 maat de lêzer wer yn de gaten hâide dat Taeke Jans foar 

twa jier ferbannen wie, (sjoch by Nittema) 

Hetsma: sjoch'by 20 Uilke Idses, 

37. Tjeerd Uilkes — 

De pleatsen dêr! t hy op foarkomt, binne hjirboppe beskreaun. 

38. Reytse Cornelis — floreen 44 

Nûmer 44 hat gjin namme, yn 1748 hat de famylje Bergsma it hoarnleger yn gebrûk, 

en eigendom, Reytse Cornelis beskikt oer it hûs. 

39, Ids Cornelis — Boltasate, Eloreen 14 

Ids Cornelis komt foar by Doma, sjoch hjirboppe en by Boîta, Dats is al be- 

skreaun by syn heit Cornelis Reytses nr. 22, Ids komt Fiif kear foar op Bolta, 

hy hat der dus omtrint 50 jier buorke. 

à4, Reytze Jans — | . 

Hy troude mei syn efternicht Goske Reitses, it Beaken jout net oan oft hy boer 

wie, In de Index fan Tolsma £ûn ik him ek net, Goske trout nei it ferstjerren 

fan Reytze mei Poulus Popes, dy komt foar op de pleatsen Ald Fen sate en 

Sipmasate, Zee



46. Syds Oebeles — Op de Stiem, Éloreen 29/31 — Munnikhuistra, floreen 36 

Syds Oebeles hiert yn 1786 Op de Stiem, beide floreennûmers, hy komt dêr 

mar ien kear foar. Hy sit yn 1748 op Munnikhuistra, dêr komme fierder 

gjin persoanen út 'e famylje foar. 

Neist boppesteande siet Syds Oebeles op Nittema en Op de Stiem 33. Dy binne 

beide al beskreaun by nr. 28, Neffens It Beaken wie hy fan 1758 — 1760 diaken. 

fan de herf. tsjerke yn Anjum. 

4B. Thomas Tysses — Een zathe Buiten Dyx, floreen 26/Sipma, floreen 43 

Thomas komt ek foar op Doma en Oud Fen sate, sjoch hjirfoar. 

Hy is yn 1758 ien kear ‘brûker fan 26 een zathe buiten dyx, of eins binne it 

syn bern dy't op it spul sitte, 

Neffens it reëelkohier is hy yn 1738 bewenner Ean Sipma. Syn besit is by 

Doma at werjûn. 

31. Uilke Jans — Rodmersma, floreen 32/Hetsma, floreen 49 

Hetsma is beskreaun by 20, Rodmersma min of wear by 32. De lêste helje ik 

hjir nochris oan: Rodmersma wie yn hannen fan de wêsfäden fan Ljouwert, 

it waard hierd troch Ids Uilkes yn 1728; troch Claas Rinnerts (33) zn 

1738; troch Uilke Jans yn 1748; troch syn bern yn 1758 en dêrnei. 

52. Taeke Jans — Nittema, floreen 18/0p de Stiem, floreen 33 

Taeke kaam ek noch foar op Doma, al dy saken haw ik al neamd. Hy wie tige 

aktyf yn it tsjerklik libben, ûnder oaren as Alderling en tsjerkfâd. Yn dy 

lêste funksje wie hy mei ferantwurdlik foar it omfitten fan de lytse klok 
dy't yn de toer hong. Dat wie yn 1742, ta oantinken oan dy hanneling en syn 

ynminging waard fan him ín famyljewapen yn de klok begetten, trije klavers 

yn de ferhâlding 1 — 2. (sjoch ek artikel yn de NDC) 

53, Bauke Jans — as 5%, 

De Ôfstammelingen fan Taeke Sapes Jeppema nimme yn 1811/12 ferskate famylje- 

nammen oan: Sijtsma, Weidenaar, Wobma, Reltsma, Toomsma en Van Eizinga. Guon 

fan dy nammen komme no noch yn en om Anjum foar. 

Myn ferwantskip rint fia Syds Oebeles en Riensch Jans, harren pake- en beppe- 

sizzer Syds Jans nint de famyljenamne- Dykstra oan. By myn oerbeppe: Jietske 

Dijkstra ferdwynt er as sy trout mei Reinder Hiemstra, harren soan is dan 

Minze Hiemstra. 

Reinder HU. Postma. 

Prunus 5 
PO 

9294 KX Aldwâld.



ZEEBAD te Ternaard anno 1937. 

Iedereen zal begrijpen dat vrije tijd vroeger minimaal was en het woord 

recreatie bestond nauwelijks. Toch was het Ternaard dat een voorkeurs 
positie had. Men beschikte over een zwembad!!! 

Er zullen vast wel personen zijn die dit lezen en destijds van dit bad ge- 

bruik hebben gemaakt. Aan hen die ooit eens van dit 'luxueuse' bad genoten 

hebben en zich de omstandigheden kunnen herinneren wil ik vragen te reageren 
en hun bevindingen aan ons door tegeven. 

Misschien zijn er zelfs wel mensen die op de foto voorkomen en op deze 

plaats eens leerden zwemmen of alleen maar gingen poedelen. 

Ook waren er ouders die hun kinderen er heen stuurden zodat thuis het bad- 

water ( vaak uit de regenton) bespaard kon worden. Er ging nogal wat regen- 

water in de 'tobbe' en dat kon vooral zomers erg krap zijn. 

Ook Dokkumers kwamen regelmatig op de fiets naar Ternaard en gokten erop dat 

het hoogwater zou zijn, omdat men dan alleen maar in zee mocht. 

Voor de Ternaarders was dat risico niet aanwezig, want bij hoogwater 

plaatste men op de dijk aan het Schoor een vlag die in het dorp gemakkelijk 
te zien was en het gerucht verspreidde zich dan snel. 

De accommodatie bestond slechts uit twee badhokjes, één voor de dames en één 

voor de heren, De eisen waren vroeger simpel maar het plezier er niet minder 
om. Hieronder een foto in 1937 gemaakt en een advertentie gelezen in de 

krant van juni 1937. 

  

Bestraft weegens de ontugtigheyd: 

Dat vroeger de levenswandel nogal zwaar werd opgenomen moge blijke uit 
het navolgende stukje tekst welke we toegezonden kregen van dhr. F. vd 
Werff te Leeuwarden. 

Opgetekend in het doopboek van Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, 

RA. (DTB570), laten we het hier zonder commentaar volgen: 
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1755 10 aug. JAN zoon van Abel Roels en Geertje Bates, arbeyder 

op Bakkeveen, 

dit kind is, met goedvinden van de Kerken raad gedoopt, 

nadat ik de vader van het selve, in het particulier aan 

myn huys ernstig dog teffens op eene medelydende wyse, 

hadde bestraft weegens de ontugtigheyd, welke hy hadde 

begaan, zynde het kind ter wereld gekomen, nadat zy maar 

twee a 3 maanden waren getrouwt geweest, en also hij 

beleed sulks hem leed te syn, God daar door beleedigt en 

gemynte ontstigt, en zig selve besmet te hebben en wen- 

sende voortaan beteringhe synes leevens te bewysen als 

ook meede de Cathechisatien vlytig waar te sullen neemen 

so de doop aan het kind bedient alhoewel de moeder van 

het selve, geen correctie heeft ondergaan, oorzake dat 

se door verleegenheid en beschaamthyd, niet dorste aan 

myn huys komen, doch is geresolveirt, dat in de naastko- 

mende huysbezoeking te zullen geschieden. 
  

Eigenaren en molenaars van de koren- en pelmolen "DE GROOTE MOLEN", later 

"de HOOP" aan het Zuiderbolwerk in Dokkum. 

Op de plattegrond van de stad Dokkum, getekend door J. Blaeu in 1649 staat 

aan de binnenkant van het bolwerk aan de Schermersweide een molen afgebeeld. 

Deze molen is afgebroken en omstreeks 1732 herbouwd op de Zuiderdwinger en 

kreeg de naam "DE GROOTE MOLEN", 

In dat jaar was Ede Ypes de molenaar tot zijn overlijden in 1780. Hij werd 

opgevolgd door zijn compagnon Alle Dirks, samen met Pyter Wiebes, 

Op 3 november 1808 overlijdt Melis Ruurds van der Werff, oud 56 jaar en 

achterlatende vier kinderen en zijnde molenaar op de koren- en pelmolen "de 

Groote Molen". 

In 1814 wordt de Groote Molen verkocht door de weduwe van Eelke Cornelis 

Klaversma, die voor 1/4 eigenaresse is, door de molenaar Jan Jelles 

Postumus, voor 1/4 eigenaar en door Hendrik Beerts Zeilmaker, rentenier te 

Dokkum, die voor de helft eigenaar van de Groote Molen ís, De nieuwe eige- 

naar wordt Harke Sipkes Houtman, die eigenaar en melenaar blijft tot om- 

streeks 1827. In dat jaar koopt Jurjen Hendriks Busch, geb. Assen 1803, de 

molen. Hij ís gehuwd met Jantje Wolthuis, geb. Veendam 1821. Zij krijgen zes 

zonen, Hendrik, Tebbo, Jacob, Jan, Hendrikus Teunis en Scelto. 

In 1832 verkoopt Jurjen Busch de molen bij volmacht, want hij verbleef in 

het Kamp van Oirschot, waar hij diende bij de eerste afdeling van het eerste 

Bataillon van de 5e Compagnie van de Friesche Schutterij. 

Na zijn ontslag wordt hij molenaarsknecht, in 1842 in Veendam, in 1844 in 

Groningen, van 1846 tot 1848 in Kollum en van 1850 tot 1853 in Dokkum. 

Op 12 april 1853 vertrekt hij naar Sybrandahuis. 

In 1837 wordt Jacob Jans van der Werff, geb. Dokkum 20 april 1802 de nieuwe 
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eigenaar, samen met zijn vrouw Kanke Alles Klaver, geb. Dokkum 31 jan. 1804. 
Deze is al eigenaar en tevens molenaar van de koren- en pelmolen aan de 

Hantumerpoort (Hanspoort) in Dokkum. Lang heeft hij niet van zijn bezit 

kunnen genieten want hij overleed in Dokkum op 18 juni 1839. In 1840 ging de 

Hantumerpoortmolen in vlammen op en werd niet meer herbouwd. Op deze plaats 

kwam de eerste Dokkumer Gasfabriek te staan, 

De nieuwe eigenaar van de "Groote Molen" werd Rinse Sinia, geb. Dokkum 1780, 

lid van de Raad van Dokkum. De molen verkeert dan reeds in bouwvallige staat 

en wordt in het jaar daarop in 1840 afgebroken. 

De stad Dokkum wordt in dat jaar eigenaar van de dwinger en geeft nadien de 

grond in erfpacht uit. In 1849 bouwt Gerrit P. de Boer, geb. Huizum 1824 en 

overl. Dokkum 8 juli 1855 een nieuwe molen, die de naam krijgt "DE HOOP". 

Gerrit Pieters de Boer is de zoon van Pieter Gerrits de Boer en Elisabeth 

van Schagen. Hij was gehuwd met 

Mentje Rignalda, geboren Achlum 

1825. 

In 1856 worden Jan Gerrits de 

Boer en zijn vrouw eigenaren 

van "de Hoop" en blijven dit 

tot 1879, In dat jaar wordt de 

vrijgezel Tjerk Rienks Dijk- 
stra, geb. Zuidhorn 20 aug. 

1831 eigenaar. Hij is reeds 
vanaf 1 oktober 1855 pelmole- 

naar op "de Hoop". Hij laat 

zich bij zijn werk bijstaan 

door een knecht, elk jaar een 

andere, Het zijn allen jongens 

uit de provincie Groningen, die 

zich het beroep molenaar eigen 

moeten maken. Eén van deze 

knechten draagt de opmerkelijke 

naam van Willem Tel, geb. Zuid- 

horn 9 maart 1839. 

Tjerk Dijkstra oefent zijn 

beroep ruim 40 jaar uit. Op 9 

mei 1898 vertrekt hij samen met 
zijn huishoudster Hendrika 

Ploeg, geb. Oldekerk 23 juli 

1832 uit Dokkum en vestigd zich 

in Leek. 

Op 28 mei 1897 wordt Harm Kwint, gehuwd te Groningen op 16 aug. 1569 eige- 

naar en pelmolenaar van "de Hoop". Hij is gehuwd met Franktina Aalfs, geb. 

Bedum 4 aug. 1876. Harm Kwint verkoopt de molen in 1903. Hij is dan maar 

voor de helft eigenaar, de andere helft is dan in het bezit van Jan Alles 

van der Werff, geb. Dokkum 27 november 1863 en overl. Dokkum 25 oktober 

1937. Hij was gehuwd te Dokkum op 1 mei 1890 met Tjitsken Haverschmidt, geb. 

Workum 5 jan. 1867 en overl. Dokkum 24 febr. 1936. Zij was een dochter van 
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Cornelis Haverschmidt en Antje Visser. Jan Alles van der Werff is de klein= 
zoon van Jacob Jans van der Werff, een vroegere eigenaar van "De Groote 

Molen" en de grootvader van Jan Cornelis van der Werff, geb. Aalsum 23 sep- 

tember 1921, gehuwd Dokkum 8 oktober 1951 met Maria Rippen, geb. Akkrum 6 

febr. 1927, theehandelaar in Dokkum en bij ons bekend als sneuper. 

Cornelis Haverschmidt, geb. Dokkum 16 aug. 1833 woonde in de periode 1850- 

1855 samen met zijn ouders Rudolphus Haverschmidt en Trijntje Helder, broers 

en zusters in de molenaarswoning Wijk D, stadswal 195 tot 1 oktober 1855, 

waarna Tjerk Dijkstrain de woning trok, 

In 1903 wordt de nieuwe eigenaar Pieter Hazenberg, geb, Oldekerk 27 mei 

1848. Deze was gehuwd met Trijntje Abels, geb. Stroobos 13 juni 1850. Hij 

woonde op de Schermersweide no, 183. 

In 1909 verkoopt hij de molen aan Hermanus Kiestra, geb. Sexbierum 7 oktober 
1867 en gehuwd met Pietje Prins, geb. Makkum 10 sept. 1869. Diens beroep is 

grutter. Molenaar is zijn broer Jan Kiestra, geb. Sexbierum 19 sept. 1865. 

Die gaat 30 mei 1890 naar Dantumadeel. De molen wordt in 1919 verkocht aan 

Hierd Kloosterman, geb. Foudgum 12 sept. 1880. Deze is gehuwd met Antje 

Kingma, geb. Dokkum 26 mei 1883. Kloosterman oefent als beroep koopman uit. 

Van 1922 tot 1925 is Pieter Banga, geb. Aalsum 18 sept. 1875, gehuwd met 

Jantje Gillebaard, geb. Welsrijp 10 maart 1879 de eigenaar. 

Vanaf 16 oktober 1924 is het molenaarsgeslacht Broekema eigenaar van "de 

Hoop". Eda Broekema, evenals zijn vader reeds molenaar in Kolhorn, gemeente 
Grootegast was de koper. Hij werd in 1967 opgevolgd door zijn twee zonen Cor 

en Popke. Thans is Wijnand Broekema aan de beurt om de molenaarstraditie 

voort te zetten. 
D. van der Werff, 

Nieuws van leden. 

Het jaar 1991 zette voor de vereniging in met een viertal nieuwe leden die 

we hierbij van harte welkom heten en hopen dat ze zich te midden van ons 

thuis zullen voelen. 
Enkele oudere nummers van ons blad zijn hen reeds toegestuurd en we hopen 

dat deze leden iets van zich zuilen laten horen via dit blad. 

1. Mevr. J. de Vroom-Schmeltz, Hofakker 7. 9431 BD WESTERBORK 
2, Mevr. Fr.Havinga-Terpstra, Nijkerk 13. 9073 TS MARRUM 

3. Dhr. R. H. Postma, Prunus 5. 9294 KX OUDWOUDE 

4. Dhr. M. Holwerda, de Pelfinne 10. 9123 JK METSLAWIER 

Van ons lid Mevr. Gepke van der Meer-Douma ontving de Vereniging het door 

haar geschreven boek over de DOUMA'S. Een lijvig boekwerk van zo'n 700 blad- 

zijden met veel foto's, een mooie aanwinst voor ons boekenbestand. We willen 

haar hiervoor dan ook hartelijk danken en veel succes toewensen bij verder 

onderzoek, 

GEERT RIJKS van MEEKEREN. 
In de vorige Sneuper is het één en ander geschreven over de familie van 

Heekeren. Daar Geert Rijks van Meekeren gehuwd is geweest met Sjoukje van 

der Werff en ook in mijn familie voorkomt, speur ik ook naarstig naar gege- 
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vens omtrent deze Geert. Bij één van de laatste bezoeken aan het Rijks Ar- 
chief te Leeuwarden, kwam ik onderstaande informatie in "Archief 16, NRA no. 

876" tegen, Ik houd me aanbevolen voor verdere gegevens! 

Mevr. H. Tiesma-van der Werff, Vinc. van Goghlaan 32, 

2343 RN Oegstgeest, Tel. 071-177635. 

“Aanklacht” 

Sjoukje Frans van der Werff: Dat zij van tijd tot tijd geweldig door haar 
ran mishandeld en geslagen werd. Dat dezelve zich steeds aan misbruik van 

sterke drank schuldig maakt. Al de bezittingen daarmee verteert zijnde hij 

heden morgen begonnen is om ‘het cabinet open te breken om het laatste 

weinige zilver en goud 't geen van de bezittingen der vrouw over was, weg te 

nemen. Dat hij haar bij de gelegenheid weder geweldadig had geslagen en met 

de tang de deur uitgejaagd. Vresende de klagenster dat zij vroeg of laat het 

slachtoffer van de woede van haar man zou worden. Getuige Tjeerd Feikes, de 

vrouw Ide Jacobs. Het verzoek van zijn vrouw welke te Kennen gaf niet langer 

bij haar man te willen wonen. Oktober 1820. 

"Veroordeling" 
Geert gedraagt zich slecht en ongepast, geeft zich gedurig over aan het 

misbruik van sterke drank en zijn huisvrouw deerlijk mishandelt en zijn 
bezittingen verteert: 

voor één jaar confineren in verbeterhuis ofwel tot zoo lang híj merkbaren 

blijk van beterschap geeft. 12 Oktober 1820. 

“Tijdens zijn gevangenschap” 

Het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden certificeert 

bij dezen, dat het zelve uit rapporten van de conciërge van het correctie- 

huis gebleken ís, dat de persoon van Geert Rijks van Meekeren, krachtens 
ordonnantie (verordening red.) van de rechtbank van le aanleg te Leeuwarden 

d.d, 12 oktober 1820 wegens misbruik van sterke drank en andere ongeregeld 

heden verwezen tot een consinement (bewaring red.) in een verbeterhuis voor 

de tijd van één jaar of wel zoo lang hij merkbaar blijken van beterschap zal 
hebben gegeven, gedurende zijn gevangenzetting zich zeer ordelijk en naar 

behoren heeft gedragen en nog draagt, 

Waar van ons certificaat verzocht zijnde, hebben wij niet willen refuseren 

(weigeren red.)deze daar af te geven, om te strekken naar behoren. 

Leeuwarden, 9 april 1821. (met excuses voor de late plaatsing red.) 

Ingezonden: 

Deze brief schrijf ik U naar aanleiding van een ingezonden 
brief van u (J.Heeringa) in de Leeuwarder Courant van 22 juni j.l. 

Mijn belangstelling werd gewekt door de Vereniging waar u lid van bent. 
Wij doen historisch onderzoek naar het plattelandsklooster Gerkesklooster of 
Jeruzalem: in de plaats Gerkesklooster. 
In ons bezit is de inventaris van het archief van het voornoemde klooster in 

de vorm van regesten. 

Anderzijds is ons bekend dat kloosters onderling veeal briefkontact hadden 
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maar van deze „rieven is de plaats onbekend of nog nooit onderzoek naar 
gedaan. Ook ca de secularisatie in de Middeleeuwen en de hervorming zijn 

vele archieven en archiefstukken verloren gegaan doordat geestelijken deze 

meenamer: waardoor er een grote verspreiding heeft plaats gevonden. 

Nu is onze vraag aan U, is er U of in Uw Vereniging het één of ander bekend 
over archieven van het klooster Gerkesklooster? 

Weet u uit archieven van andere kloosters of de naam van het Gerkesklooster 

wordt genoemd? 

Wij hopen dat u ons kunt helpen aan informatie, wij hebben als doel al het 
gene samen te vatten in een boek om de historie, architectuur, bouwkunst en 

archeologie van een plattelandsklooster weer te geven. Eventuele reacties 

aan: D.Veenstra, Deutechemstraat 1. 9283 TZ Surhuizum Fr. (05123-17686). 
  

aanvulling familie RAAP, zie mel 1990,blz. 30. 

Vermeiding in :General Catalogue of printed Books 1955. by Microprint Cor- 

FLORIS RAAP studeerde in 1689 af in Leiden, In de provinciale Bibliotheek te 

Leeuwarden aangetroffen onder een andere spelling, namelijk RAEP en als 

voornaam FLORENTIUS. | 
Afgestudeerd op "Disputatio....de arthritide”, Lugduni Batavorum, 1689 met 
vermelding: "4' 1185.g. 19 (11)". 

ingezonden door dhr. Raap. 
mn mi 

VRAAG EN ANTWOORD: 

Ons nieuw lid Hevr. F Havinga-Terpstra vroeg me naar de voorouders van Broer 

Wijtses die in maart 1767 huwde te Brantgum met Antje Jacobs. Hij kwam met 

attestatie van Holwerd. Broer Wijtses en Antje Jacobs zijn de ouders van 
Wijtse, geb. 30-5-1771 te Brantgum, welke in 1811 de naam van Terpstra aan 

neent 
Ì. Broer Wytses,ged, 22-1-1741 Aalsum huwt maart 1767 Brantgum met Antje 

Jacobs, ged.17-7-1743 Brantgum. Dochter van Jacob Gosses en Trijntje Idses. 
Kinderen: Aafke ged. 14-2-1768, Trijntje ged. 24-9-1769, Wytse ged. 30-5- 

1771, Detje geb. 1-12-1773, Japke geb. 19-2-1775 en overl. 13-4-1775, Jacob 

geb. 23-7-1782 en overl. 7-8-1782, allen te Brantgum. 
2. Wytse Jacobs ,ged.21-11-1709 Ee huwt 29-11-1739 te Wetsens met 

3. Aafke Broers, ged. 2-9-1708 Foudgem, dochter van Broer Lollies en Dettje 

Eelkes. 

Kinderen: Dettje ged. 24-1-1740, Broer ged. 22-1-1741, Jacob ged. 22-4-1742, 

Sjieuwke ged,2-6-1743, Harmke ged. 21-8-1746, Claaske ged. 29-5-1748 en 
Trijntje ged. 30-4-1752, allen te Aalsum. 
Wytse Jacobs hertrouwt 25-2-1759 te Wetsens (woonde nadien te Hantumeruit- 

buren) met Geertje Hoites (nog geen gegevens van haar). 

Kinderen uit dit huwelijk: Hoite ged. 23-12-1759, Claaske ged. 16-5-1762, 
Harmen ged.7-10-1764, Rinske ged, 2-8-1767 en Aafke ged, 17-3-1771, allen te 

Wetsens. 

4. Jacob wytses, ged. 23-3-1690 te Ee, ín 1719 met attestatie van Ee naar 
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Wetsens. Hij huwt te Ee 17-2-1715 met 
5, Claaske Jacobs, ged. 15-9-1695 Ee, dochter van Jacob Jansen en 7 

Kinderen: o.a. Wijtse ged. 21-11-1709 Ee, 

5 Broer Le Lolies Clidmaten Foudgum) met 

Kinderen Teile ged. ?, Hessel ged. 11-8-1700, Hylkjen ged. 15-1-1702, Tytie 

ged. 31-7-1704, Tytie ged, 11-10-1705 en Aafke ged. 2-9-1708, allen te 

en: EE 3 

. Wytse „Wopkes ged. (van Niauier)? huwt 5-2-1668 Ee met 

Kinderen. Jacob g ged. 23- 3-1690, Dieuwke ged. ? beide te Ee, 
Grietje Jacobs hertrouwt Frans Reiners. Kinderen: Reiner en Tettie. 

Grietje Jacobs hertrouwt 30-10-1707 Pyter Sjûks. 
vendenen? Jan gêd, 24-2-1709 Ee. 

‚ Wopke Wytse ‚ echtelieden te Niawier. 

7. Dieuwke Botes. Kinderen: Wytse ged. ?, Botte ged. 4-5- 1661 Niawier. 

PIETER SJUKS (weesboek OD J29 blz, 375) 

27-6-1725 inventarisatie ten sterfhuise van Grietie Jacobs in leven huis- 

vrouw van Pyter Sjuks onder Ee, ten verzoeke van Dirk Smedema oud burgemees- 
ter van Dokkum als geauth. cur. over Claes Jeppes, een kind bij Dieuwke 
Wytses iriechte verwekt, als erfgename van deselve zijn moeder, en alzoo 

erfgenaam van 1/5 deel van zijn grootmoeder Grietie Jacobs en de helft van 

zijn grootvader Wytse Wopkes. Jacoh Wytses, huisman te. Hantumeruitburen 1/2 

erfgenaam van zijn vader W.W en 1/5 erfgenaam van zijn moeder Wopke Jacobs. 

Wopke Jacobs huisman te Anjum curator tot ontscheidinge over Reiner Fransesn 

die 1/2 erfgenaam van Frans Reiners en voor 1/5 van Grietie Jacobs, 

Tettie Fransen 1/2 erfgename van haar vader Frans Reiners en van 1/5 van. 

haar moeder Grietie Jacobs. 

Pytter Sjuka voor ‘hem zelf en over zijn zoon Jan Pieters sen 1/5 erfgenaam 

is. Vastigheden: 1. Pyter Sjuks huurt 77 Pdm. 

‚2. 6 Pdm onder Oostrum, ‚/ 3. 20 Pdm ender Ee, / 4. 5 Pdm en 6 einsen onder 

Engwierum./ 5. 1 Pdm en 3 einsen onder Engwierum. Grietje Jacobs voorge- 
rechte helft hebben toebehoort. : 

13 koeien, 3 rieren, 5 hokkêlingen, 7 kalveren, 1 stier, 7 paarden, 2 var- 

kens, 2 biggen, 9 schapen, 10 lammeren, 7 kippen + Ì haan enz. enz. 
mn ns wen men an en en   

Fam. Tiesma van der Werff te Oegstgeest vraagt het volgende: 

Wie weet meer over Gerhardus Raadsma van der Werff, geh. met Wytske Heerin- 
ga? Een dochter van dit echtpaar Froykje, ‘huwde met Nicolaas Brons. Hun 

zoon Wietse huwde met Augusta Sinitski. 'Dít laatste echtpaar kende Elisabeth 

en Dirkje van der Werff, dochters van Minne van der Werff en Geesje Heerin- 

ga. Ik hoop op deze wijze meer te weten te komön over genoemde Elisabeth en 
Dirkje. 
  _ 

_ 27 —



Hevr, Sijbesma te Breda zou graag hulp hebben cq uitbreiding ontvangen van 

de reeds door haar verzamelde gegevens van diverse families. Wegens plaats 

gebrek volgt hier haar eerste gedeelte: Het Geslacht van DAM, 

Gosse van der Veen, geb. 4-11-1814 te Dokkum overl 11-1-1891 te Murmewoude, 

huwde op 23-5-1847 te Dokkum met Antje van Dam, overl. 8-6-1885 te Birdaard, 
geb. 7-5-1815 te Dokkum. Kinderen: Pieter geb. 10-6-1849, Eelkje geb. 28-10- 

1851 ( later gehuwd met Jan Gustaaf Charisius), Sije (mijn grootvader) 

geb.,15-11-1856 en Minke geb. 9-5-1859, overl, 17-8-1861, allen te Dokkum. 

Het gezin vertrok op 26-5-1862 naar Akkerwoude. 
Gosse had een schoenmakerijtje. Wie weet meer? 

Antje van Dam. voorgeslacht: Jan Martens ged. 19-3-1724 Dokkum, overl, 4-1- 

1800 Dokkum (varensgezel/linnenwever} huwt op 31-1-1747 Dokkum met Tjitske 
Rommerts. Kind: Marten ged. 22-6-1749 Dokkum. Wie weet meer? 

Marten Jans ged. 22-6-1749, overl 1-11-1795, pottebakker, huwt op 16-5-1773 
Dokkum met Antje Sijbes { dochter van Sijbe Johannes en Renske Johannes 

Wedius), ged. 23-1-1748. Wie weet meer? 

Kinderen: Tjietske geb. 11-6-1774 Dokkum, Jan geb. 20-12-1776 Dokkum, Sijbe 

geb, 17-2-1779 Dokkum en Marten geb. 2-1-1782. Alleen van Sijbe is mij het 

nagesìacht bekend. Wie weet meer van de andere kinderen? 

Sijbe Martens van Dam geb. 17-2-1779, overl 5-9-1816 te Dokkum, seemtouwers- 
knecht huwt op 18-1-1807 Dokkum met Eelkje Pieters Talsma, geb. 17772, 
overl. 27-8-1847 Dokkum. Wie weet meer van haar? 

Kinderen: Antje geb. 27-5-1807 Dokkum, jong overleden? Pieter geb. 4-10-1808 
Dokkum. Wie weet meer? 
Marten geb, 22-1-1812,overl. 13-5-1829, kleermakersknecht te Dokkum. 

Antje geb. 7-5-1815 Dokkum. ( mijn betovergrootmoeder). 

De volgende keer het geslacht Gosse van der Veen en familie Burry. 

In het boekje "de Schraader Elgersma's" wordt een zekere TAERDT ELGERSMA, 

‚canonick in Den Haag, vermeld in REG. van Aanbreng VI 69 op 1513 -14. Deze 
Taerdt zou wel eens de sleutel kunnen vormen tussen de Dongeradeelster 

Elgersma's en de Schraader Elgersma's. Hierover een uitgebreid verslag in 
het volgende nummer. 

Reacties op de rubriek " vraag en antwoord" naar J. Heeringa, Fennewei 8, 
Hantumhuizen, alle andere via het secretariaat, 

BVD de redactie, 

Îeebad Ternaard 
: De ondernemers : 

is geopend: prr en Kornrr. 
Bestel thans Uw abonnementen voor het geheele seizoen. 

_ Voor een gezin f 350; voor één persoon f4—; kinderen 
t/m. 13 jaar f 1.25; losse baden 15 cent, kinderen 10 cent. 
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