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INLEIENG, . 
Alvorens met de inleiding te beginnen moet ik mij veront- 

athüldigen voor het niet verschijnen van het decembernummer. Door 
ziekte van mij en mijn vrouw was het niet mogelijk alles op tijd 
klaar te krijgen. Om te voorkomen dat het laatste nummer van 1989 
een te gehaast en minder volledig exemplaar zou worden hebben we 
het laten vervallen. Daarvoor onze. GKCUSES. 
Hiermee kom ik meteen al bij een onderwerp van belang. Er kwamen 

‘bij het bestuur van enkels leden de opmerkingen binnen, dat men 
graag een wat aktivere vereniging had, Men vindt het allemaal nog 
teveel ‘jos zand', Oek de opmerking det de Sneuper nlet op tijd 
bij sommige leden in de bus rolt is een kwalijke zaak. 
Het bestuur meent daarom ook, dit ter harte genomen, iets te 
veranderen en te proberen een wat betere band tussen de leden te 

“bewerkstelligen. Natuurlijk zullen deze veanderingen alleen maat 
tot z'n recht komen alg ze er de medewerking in krijgen, Hierop 
vertrouwen we dan vcok ten valle. Ouder de bestuursmedelingen 
vindt U hek verdere verhaal hieromtrent, 
Ook deze keer wordt ons blad weer gevuld door verschillende per- 
sonen. Dhr. Keune gaat weer verder met z'n stukje ‘bijzonderheden 
uit de Pongeradelen' en natuurlijk ig mok dar.b, van der Werff 
Weer present met alweer het Je deel over de famiile Houtman. Van 
ver over zee ontvingen we een bijdrage van Hendrik Dijk. Voor hen 
die vragen hebben over Amerikâä kunnen hem gerust schrijven en wij 
in Nederlaad hopen regelmatig eapij van hem te ontvangen. Dus 
Henk doe je beet!!t Van Jaap, Rein en Eimert zijn er bijdragen die 
het lezen waard zijn en voor de eerste maal beeft ook Hedzer van 
der Kooi de pen beklommen en een ieuk familiestukje geschreven 
waar misschien wel op te reageren valk. Zo ziet U maar weer, we 
hebben geprobeert er weer een stukje leespierter van te maken en 
met de komende veranderingen hopen we weer zen goed sneupersjaar 
van te maken. In een geede gezandheid gien we elkaar in het vol- 
gende nummer Weer. 

ES. 

VAN DE BESTUURTAFEL. 
Op 35 januari ji. werd er een bestuursvergadering gehouden 

Waar verschillende zaken ber tafel kwamen en buiten het normale 
gebeuren waren daar cok bij de op= en aanmerkingen die van ver- 
schillende Kanten ons bereikten, Hierop zullen we ingaan en voor- 
stellen deen in dere Sneuper. Tevens vindt U hierná de notulen 
van de jaarvergadering van 17 november 1G#8. Daar de jJaarvergade- 
ving wegens eerder genoemde omstandigheden niet in november 19869 
kon piaats vinden is deze nu gepland op : woensdag 21 februari as 
en zal gehouden worden in het FISKERSHUSKE te Moddergat. Zie voor 
meer informatie de apeciale uitnodiging elders in dit hiad. 
We hebben gemeend net ale vorig jaar onze jaarvergadering te 
moeten houden in een passende omgeving en hebben daartoe onze 
keus dit jaar laten vallen op het Fiskershuske, Dank zij de mede- 
werking van de betrokkenen is dit gelukt en zai na het officiele 
gedeelte van de vergadering een diavertening zijn met aansluitend 
een rondieiding door dht, L.Vanger, We hopen dat velen van deze 
uifnediging gebruik zullen maken. Tevens zijn we Blij te kunnen 
vaststellen dat er in het gebruik van het archief weer enigszins 
een opleving gaande is, Het ie altijd leuk em te zien dat er 
meerdere wapenbroeders en zuatars ten strijde trekken naar de 
velden van het verteden, Misschien cok voor ben die nog geen lid 
zijn van onze vereniging een stimulans om het alsnog te werden. 
Ook zij die dit blad lezen op andere plaatsen zoals in de bAblio- 
theek ed. hebben reeds hun interesse getoond deor tot lazen over 
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ta gaan, misschien overweegt U al om eens een bezoekje te brengen 

aan het archief, al zou het alleen waar zijn om U eens te orien= 

teren. U bent van harte weikom, zowel overdag ais op de dinsdag- 

avond. Voor het avondbezoek moet U wel even bellen (4939) voor 

het geval dat er geen plaats zou zijn. 
We moehten drie nieuwe leden noteren en we heetten ze hierbij 

hartelijk welkom in onze vereniging en hopen dat Juliie veel 

gebruik zullen maken van de kennis en hulp die er aanwezig is. 

Deze leden zijn: dhr.D.Planting, Halbertsmastrjitte 1, 9145 SB 
“Ternaard, dhr.J.Hoekstra, Foswerterstrjitte 13, 9172 PR Ferwerd 
en dhr.G.Mast, Pastorijstrjitktte 7,9141 VC Wierum. 
Nogmaals hartelijk welkom: 
Op de vraag om de onderlinge hand met de leden te verstevigen 
acelt het bestuur voor om alle eorrespondentie via de vereniging 

te laten lopen, welke betrekking heeft op ons werk. De vraagstel- 
Jer. moets:wel p.o. antwoord krijgen maar de vraagstelling en ant- 
woerd zou gepiublieeerd worden in de eerst volgende Sneuper. Op 
deze manier komt de kennis ten goede aan iedereen die het leest, 

„Gok de rubriek "vraag en aanbod" zal meer onze aandacht krijgen. 
„Tevens is er besloten om voor 19390 een excursie te organiseren 

‘naar een ter zake doende instelling in onze eigen regio. Dit zou 
‚dan ep. een zaterdag cf door de week op eem avond moeten zijn. 

Andere zaker; die kunnen leiden tot een nog beter functioneren 
van de vereniging atallen wij graag ter discussie, 
Ebals' ‘enkelen ‘van U aì gezien hebben is er weer een copieer- 
Mschine ap.het archief en hoewel dit nog een tussen oplossing is 
kunnen er weer Copieen gemaakt worden. 
Om als bestuur Sen inzicht te krijgen en het adressenbestand weer 
zo recent megelljk bij te Kunnen werken vindt U achterin een bon 

die wij graag za-spoedig mogelijk van U ingevuld terug ontvangen. 
Als bestuut hebben we tevens gemeend om het aantal zittende be- 
stuursieden uitte moeten breiden met een lid, De reden hiervan 
is dat, niet de werkzaamheden het nodig maken alswel dat er in 

geval wan ‘ziekte of anderzins iemand kan invallen en het werk 
gewoon door kan gaan. Voor deze uitbreiding zal op de jaarver” 

gadering een voorstel gedaan worden. 

Er zijn golf weer enkele klappers in de maak, die aangeschaft zijn 

t.b.v. de legszaal en zodoende komen we op het punt Éinancieen, 
waar langs deze weg onze penningmeester een Derocep op U doet voor 

de-comtribáitie 1990. Denk U er zelf even om? . 
Voor deze: eerste Sneuper in 1890 laten wij het hierbij en wensen 

iedereen edn heel gezond jaar, . 

het bestuur, 

kx CONTRIBUTIE 1990 *% 
GRAAG VOOR 1 KAART A5 SVP, 

dennen eed 
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HARKE SIPKES HOUTMAN, 

melenaar te Dokkum en zijn nakomelingen: Dl,7} 

Volgens het inschrijvingsregister en de algemene lijsten der 
schutkers van Dokkum in de periode 1815-1617, (arch.Dokkum 2765} 
is onder no 395 opgenomen Harke Houtman, geboren 15 maart 1759. 
Hit is gehuwd en met zijn vrouw en twee kinderen woont hij in 
wijk D no 195, alwaar hij het beroep van molenaar uitoefend. 
Volgens de walkstelling wan 1530. in Dokkum ligt het pand met 
Dumber 95 in de wijk Daan de stadswal en het pand no 196 bij de 
Grote moiet. 
In I826 woont Harke Sipkes Houtman nog steeds op ho 195, aänge- 
tien hij op 19 augustus 1826 verklaart dat zijn buurvrouw Doetze 
willems Sipkes , oud vier en vijftig Jaren, huisvrouw van Hendrik 

de Haan op de lôe augustus des morgens ten vier uren, in het huis 
wijk D no 196 is overleden, 
Velgens de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel der Grondeigenaren en 
der Gebouwde en Ongebouwde eigendommen van de Dienst van het 
Kadaster van Là Juli 1832, boek av 71 f(ärch.Dokkum), is Harke 
Houtman eigenaar van de percelen A&Ìl? en ABI&, beide huizen met 
erf, 
Harke Sipkes Houtman zou evenwel voor 1832 eigenaar van de Grote 
Molen geweest kunnen zijn. Daarvoor räadplegen ‘we boek no 26 RÀ 
te Leeuwarden. Ia dit boek zijn de notariele archieven van Frieg- 
land opgenomen, waaronder Dokkum: Op bladzijde 33 ies vermeld dat 
Gerhardus: Wiebes Posthuma op 17 oktober 1409 werd beedigd als 
notaris van het kantoor no 27, Dokkum I.' Hij heeft dit ambt uit- 
geoefend van 1808 tot 1847, de minutenakten met de invoernummers 
27001 tet en met nummer 184% hedragen in totaal 34 pakken, de 
repertoires, d.u.z, de samen vattingen van de acten hebben het 
invoernummer 27035 ten omvat etn pak. 
Bij raadpleging van de repertoires van waart 1814 merken we op 
dat 18 maart onder mummter 49 een koophbrief is gepasseerd bij 
Trijntje Jacobs, weduwe van Eelke Cornelis Klaversma te Dokkum, 
verkoper en Harke Sipkes Heutman te Gruvtegast koper van 1/4 în 

een Rog- en Pelmoten en de 1/2 in het Zuidelijkste gedeelte der 

molenaars huizinghe, tuin en zemerhuis in wijk D na 195 voor 
£ BEO,- . 
Op 30 aprál 1814 wordt onder nummer 45 een koopcontract gesloten 
tussen Jan Jelles Fosthumwus te beokkum, verkoper en Harke Sipkes 
Houtman en Rigtsje Lautenbach, echtsiieden te Grootegast, kopers 
van een 1/d gedeelte in een Fog en Weirmolen te Dackum, de 1/2 
in het zuideiijkste gedeelte der molenaars huising, tuin en zo- 
merhuis voor f S#00,—, 
Tevens wordt op 50 april van het jaar 1I8lé een koopcontract ges- 
loten onder nummer 4& tussen Hendrik Beeoruts Zeilmaker te Doekum, 
verkoper en Harke Sipkes Houtman en Rigtsje Lautenbach, echtelie- 
den te Grootegast kopers van de helft van genoemde motengedeelte 
met een huis in wijk D te Dokkum ne 183 tezamen voor E 1826,-. 
In de kocpakten van 15 maart 1814, summer 98 en van 30 april 
1814, de nummers 45 en 46, wordt uitvosrig de overeengekomen 
koopkontracten omschreven. In de wolgende Sneuper zuilen deze 
anten mede ep ground van de gegeven informatie in extenso worden 
opgenomen. 
Úp de oudste kadastrale kaart van Dokkum van 1624 is het mole- 
naarshuis aan het zuiderbolwerk aangegeven als A8i&, A81? en de 
Groote Molen op de dwinger als AS23, dit moet zijn Adie, 
{wordt vervolgt} 

d. van der Werff. 
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kaartje behorende bij Dl.7 van Harke Sipkes Houtman, 

  

      
  
Aanbieding voor hen die (nog) geen tid zijn van onze vereniging: 

: Ak a ar 

Familiekaart van Iâll — 1996, door ons in de recht manne- 
dijke lijn uitgezocht en voorkomende in de gemeenten Dongeradeel- 
/Dokkum. Op schrift gesteld met de huwlijksakten. 
Voor de eenmalige prijs van slechts Ê 20,.= 

- 7 EN 

Leuk als kado bij een bijzondere gelegenheid!!! 
Ook voor andere opdrachten kunt U kontact met ons opnemen. 

… Voor uitgebreide familiegegevens. 
Voor kadastrale gegsvens. 
Voor historisch onderzoek, 
Voor diverse soorten akten van voor 1802, 

WIJ KUNNEN: U HELPEN!!!



brief van een Fries uit Amerika. 

24 novenber 1989 
Op 22 mei dit jaar kwam ik Dokkum binnen rijden cm daar iets meer 
te weten te komen over mijn stamboom. Jaren geleden had ik ne al 
voorgenomen om me hierin te verdiepen, maar daarvoor moest ik dan 
terug gaan naar Friesland. Wij (mijn vrouw Maria, onze zoon 
Sjoerd en ik} wenen in Amerika, cogeveer twee uur rijden ten 
noorden van New York. We moesten dit jaar terug naar ons land van 

herkomst, om daar onze permanents verblijfsvergunning op te halen 
in het Amerikaanse consuiaat, Tussen de bedrijven door zag ik 
kans em een day vrij te maken voor archiefonderzoek. Ondanks de 
hulp van de jongedame die op het archief werkt, zag ik geen kans 
om veel te weten te komen. Maar het was een begin. 's-Middags 

kuam Eimert Smite langs, die me aanraadde om lid te worden van de 
vereniging Archiefonderzoekers. Ik ontvang nu de Sneuper op re= 
gelmatige basis. 

iets vvar mijn familie achtergrond: Ik ben geboren in 1948 
op de "Skans", oftewel Oostmahorn. De familie van mijn vaders" 
kant komen uit de Wouden en van mijn moeders kant uit de Dongera- 
delen. Mijn vader (overleden in 1972) is Sjoerd Dijk, zeon van 
Hendrik Dijk en Wypkje Sjoerdstra. Hijn moeder is Dieuke de Vries 
(nu woonachtig te Hoogkarspel, NH), dochter van Sipke da Vries en 
Dina de Vries, De laatste woonplaats van mijn ‘grootouders van 

beide kanten was de Skule in Ketslanier. Ailen zijn reeds over- 
ieden, Ocas en tantes wonen in Anjum, Metslawier, Dokkum en Han- 
tun. Mijn onderzoek ia begonnen met de kant van Pake de Vries, 
omdat ik daar de sterkste band mee voel. Er valt op dit punt 
echter nag niet veel te berichten. 

Nu zult U vragen waarom Wij naar Amerika zijn vertrokken. 
Hoofdzakelijk omdat ik hier werk kon vinden (Contructie en ar- 
chitectonische vormgeving} maar niet in de laatste plaats omdat 
we hier veel vrienden hebben gevonden. Het is echter geen besluit 
dat erg zwaar woog voor ons. Vroeger toen mensen emigreerden was 
dat een enorme stap. Vroeger kon men nooit meer terug naar het 
land van herkomst. Daar was gewoon de tijd en het geld niet voor. 
Nu ligt dat heel anders. Als ik vandaag bij het middageten he- 
sluit om naar Hem te gaan, dan kan ik morgen middageten bij haar 
thuis zijn. . 

Vroeger had je hier hele buurten met alleen maar Duitsers, 
Polen, Ieren of Italianen. Hen spoorde familieleden in het land 
van herkomst aan om ook naar Amerika te komen. Alg mensen dan die 
grote stap maakten, werden ze hier door landgenoten en familiele- 
den opgevangen. Dat was gewoon nodig want als je er alleen voor 
stond dan was het veelal geen haalbare kaart. 
Vandaag de dag zijn er geen, speciale duitse, italiaanse of ierse 
buurten meer. Wel nog Poolse, Chinese, Koreaanse en Joodse. 

Nederlandse buurten bestonden tot in deze eeuw vooral in Michi- 
gän, veel plaatsnamen ook nederlands zijn. De gemeentes zijn daar 
vaak opgebouwd met de kerk (Calvinistisch) als centrum.



Hier in New Yorkiigt dat weer wat anders. Hier zijn Neder- 
landers al naar toegskomen in de 17e eeuw, veel vroeger dan de 
Michigan nederzettingsn, Hendrick Hudson voer zijn schip de 
" Halve Maen’ toen al de naar hem genoemde rivier op. De stad 
Albany, nm hoofdstad ran de staat New York, heette voorheen Fort 
Beverwijck, en voor ean korte tijd Fort Nassau. Omringende plaat- 
sen hebben nu nog namen als Rensselaar, Guilderland, Amsterdam, 
Rotterdan, Watervliet, enz, 
Een plaats hier in de buurt heet Old Kinderhook (Oud Kinderhoek), 
afgekort O,K. Dit werd wereldwijd een bekende volksterm, nadat de 
democratèn hier hun conventie hielden. 
We hebben hier te kart gewoont, om een spoor van Friess kultuur 
te herkennen. Maar zodra we iets tegen komen laten we u dat wel 
weten, Nu moet me nog wel iets van het hart. Ik heb in totaal van 
12 jaren doorgebracht in het buitenland, en heb buiten Amerika 
ook nog ih Japan en Schotland gewoont. Maar in al die tijd heb ik 
me altijd sterker versenzelvigd met Friesland dan met Nederland. 
Als mensen me vragen hoeveel talen ik spreek, dan is Fries daar 
altijd bij. En dat geeft dan sen mooie basis om wat meer te ver- 
tellen over dat deel van de wereld waar mijn hart aan verpand is. 
Het is dat dee) van de wereld waar Pake en Beppe's boerderijtje 
staat in het grasland net buiten Oostrum. Het water van de Lau- 
werszee, de reddingsboot Insulinde, en de haven op de Skans. Waar 
mijn laarzen soms dien in da kiel zaten, zodat ze alleen met 
grote moeite uitgetrokken konden worden. Het schotsenjagen en het 
polsstokspringen. Die dingen gaan mee waar ik ook naar toe ga. 
Toen ík in Leeuwarden was deze lente heb ik nog een Engels-Fries 
woordenboek op de kop weten te tikken. Raad eens waar dat uit- 
gegeven en gedrukt wordt? Juist, Celorado, USA. 
Een kleine wereld toch. 
Verder zou ik hier, eringaande een van de dingen waarover ik 
schrijf, altijd wet onderzoek kunnen doen. Laat. het mij maar 
weten, Ook ‘zou ik de hulp van de vereniging An willen roepen kij 
het onderzoeken van nijn voor-ouderlijn aan mijn vaders' vader- 
kant, De kosten mogen geen probleem zijn. 
Hijn grootvader: HENDRIK DIJK, geb. 14 okt. 1895 te Murmewoude. 

: gehuud- 28 dee 1916 Dentumadeel, 
zoon van MELLE DIJK ein JELTJE DE JONG. 
Alvast hartelijk bedankt, 

HEKEK 

ons adres ja: HENDRIK & MARIA DIJK 

P.0,Box 16 

CEMENTUN,NEW YORK 12415 
tel: (914) 246-0667



Hoe kont immen ta genealogysk Onderark.? 

Men namrve Ls Hedzer van der Kooi-berne 1940. 
Earne moat men begjinne.Barne fs it begûn!It wie sa likernôch 
1960,doe't ik op'e Rykekweekskcalle siet te Ljouwert, 
Yn it ramt Ean it fak “Kultuer-en Maatskijplj=lear" makke ik 
in wurkstik oer At âlde tejerkje fan Jannum.í Doe Dantumadiel.) 
Gp it terpke rûn de tejerke stiene noch mar in pear grêfariennen 
op it hôE. 
Op ien dêrfan stie Tjeerd van der. Kooi en Ünder op'e sark de nemme 
Boukje van der Zwaag. Ik hie myn pake Hedzer van der Kaooi,berne 
I8&T7-Readtsjerk-ferstoarn 1853 te Hurdegaryp wolris praten heard 
oer “Tseardom."Boppedat wist tk,dat pakee famylje wanne hie yn'e 
“Flieterpdoarpen!"Soe dit Tseardom wêze, broer fan myn oerpake? 

„Fuort dêrnei kaam ik ek ap dt tejerkhôf fan'e Geast (Rinsumageest), 
om't ik dy tsjerke ek yn myn skriptie bebelle. 

Doe't ik de tajferke can'e bûtenkant besjoen hie, 
acht slein hie op'e trije-dielige hagioskaop,foto's makke hie fan 
it gebou enzEh, rôn Ak noch in elach om'e Loer. 
Yoienen gie der in skokje troch my hinne,want ik seach op in grêf- 
stien stean Bedzer van der Kooi.lt komt my sa foar, dat elts efkes 

. Skrillet as er syn eigen namme sjocht op in hêfsboppedat in namme 
‚dy't men net daaglike tajinkomt.Soe dizze man,dy't hjir ayn rêst- 
plak hie, ek Ffanylje wêze? 

: Dan...s..men is noch jeng,men moat 
atudearje, men docht oan sport,men moat yn tsjinst:;j dan in baan, 
in frou ‚in hÁehâälding,ferdeningalibben,it hûs ris opknappe..... 
koartsein in protte drakte! 

Doe...-.fÂn Ik thûs yn myn âlder 
hûs nei it ferstrjerren fan ús mem-1982-in âÎd sigare-doaske mei 
âlde kiekjes fan eartijdat; somtiden wol mei An jletrtal en namme, 
somtiden ek net,Wa moutte dat dan wêze? Dizze foto's kamen Ean- 
sels al fan de pakes en beppes can wjerskanten. 
Dan de famylje Sfreitegje nei âide omkes en muoikes,dy't miskien 
noch Ötslùütsel jaan kinne oer dizze âlde portretten. 

Doe,,.... krige ik tafallich An 
brief yn hannen út 1831, skreaun troch Hedzer Keimpes van der 
Eooi, dy't wenne te Eastrum ( Oostrum, ) 
Hedzer Keimpes skriuwt dizze brief út België, want hy nimt diel 
oan "De ctendaagse Veldtocht, 
De brief 1s rjachte oan ayn : Zeer geacte moeder" de widdow Hil- 
tje Tjeerds Straatema,dy't har man Keimpe Hedzer van der Kooi 
ferlear ya ‘t jier 1828.De Iästneamde Keimpe Hedzer nimt yn 1811 
te Eastdongeradiel de namme"Van der Kooij"van. 

Hedzaer Kelmpes van der Kool, yr de fan. 
ferhalen "Greate Hedzer" neamd komt werom yn Eastrum trout yn 1837 
mei Jantaje Gerrits Bosch,en dit pear buorket harren hiele libben 

te Eastrum op Ônderskate spultajes Û,o, op * De Weide" van it 
ein fan de Mellemawei oan de S6d le. Hedzer en Jantseie krije 10 bern, nammentlik 2 famkes en 8 jongea. Î ' 

n Om koart te kriemen: nei de slommerjende 
nijsgjirrigens út myn jeugdsit Ëinen fan de foto'sfit witten, dat 
yn cer-oer-pake meidien hat oan de tocht fan " Tsien dagen net Bel- 
gie ûnder Kening Willem 17,doe........wie it bard en aûnt dy tiid 
stek ik hlel wat cerkes yn it genealogyak Ôndersyk en oare 
saken,dy't dâr mei anneks binnen, Ya de maitild en simmer Iit 
ik dit wurk wolris lizze,mar ya de hjerst en winter is it in 
pracht frobby, dy't ján folslein yn'e hbeenijing ha kin, 

Hjir noch wat ût de brief fan 

Hedzer K.van der Kooi , 

Z



Zeer Geante Moeder, Zantvers,Den 31 Augustue 1831. 

U,E, bedef heb ik den 27 deser ontvangen An daar uit tot Mijne Grota 
Blijdschap Gezient dat Gij door des Heren Goedheit nog gezont waart 
waarover jk mij van harten verblijde de staat van U Gezontheit Mijn 
Geliefde moeder Zusters in Broeder Zwagers in kinders in Pitter in 
Jantje in allegoeddere in ik ben ook nog gezont maar ik kan U dit 
wel schrijven dat wij op veellerleije gevaarlijke wegen zijn geweest 
den 7 dezerden Zondag doe kwamen wij voor het dorp kernen des namid- 
dags te 7 uren op het bivak in daar hadden zoo wat een groot uur ge- 
weest om ons moede leden wat te rusten toen begonnen de voorposten 
te vuren toen duurde het niet lang meer of wij moesten cok van het 
bivak in het vuur maar wij gonden er met anget naar toe want wij wa= 
ren nog niet ver van het bivak of de kogela vlogen ona door de benye- 
netten in het was niet of het kogels regende in daar kwamen al gouw 
doden en gekwetsten maar tog niet veel want de nagt kwam te gouw, 
anders zou het daar anders deer gaan hebben maar nu duurde het niet 
lang in des andere morgens waren de brabanders weg toen konnen wij 
maar door mazeren maar toen zaggen wij veel dode breganteng leggen 
en wat een ranaele an geweren dat waar ijzelijk 
toen kwamen wij in Hasdelt maar daar kregen wij den brabenders gevan= 
gen meer dan 500 man en 5 stukken kanon en ons kannonndera hebben ín 
een schot 25 doodgeschoten met een blikken doos na het zeggen en toen 
hebben wij een dag rust gehad. in dien stad Hasselt dat ie een fraafs 
stad in daar waren wij bij burgera in kwartier toen hebben wij ons 
vrij wat uitgerust in slapen want wij waren vrijwat autterig altoost 
op het bívak onder den blote hemel in den 
nagt dan waren wij vrij wat koud | kunt 
Eij begrijpen vrinden daags duur r net van 
sweet en dan veilen wij er goo maar ' . neer 
deur nat van den dou in kregen zo 
nu hebben wij het zon verl beter 
wij zijn weer op one oude stal terug 
in mijn korporaal en ik leggen bij elkaar 
in een kwartier bij den onder burgemeester 
daar hebben wij het goed morgen 
appelkoeken met een of twee aigaren 
in eerdappels in rijssen brij óus, kun je 
dat wij het goed hebben In ik kan wel meer 
U schrijven maar dan kan ik u niets vertellen 
als ik te huig kom in ík hoop dat. het den goeden God behaagt dat het 
spoedig mag zijn in dan malkanders aangezigt weer eens te aan schou- 
wen in dan In tijd van vele jaren te leven met elkaar mijn geliefde 
vrienden in bekenden : 
Doen de Groetenis van mijn korperaal Johannes Geerts Wiersma aan 
Sibe Katama dat hij nog gezont is maar hij heeft een kogel op zijn 
duim gehad maar is tog haast weer beter hij groette U ook, 
He Groetenise ook van Harmen Gisbets Zijlstra aan Uw Dat hij nog ge- 
zont de Jk moet U nog wel wat ethrijven van ons reis naar brabant 
toen wij in de stad Tinen waren daar sudden wij dden nagt inkwartte- 
ring hebben maar daar waren de menschen in den zoo valsch dat ond 
overheden het niet vertrouden zoo dat wij den gehele nagt op den 
grote merk moesten blijven den een dte stond met de ransel onder 
zijn hoofd in des andere morgen wij daaruit mazeerden toen waren 
daar veel vluchtelingen in den stad met geweren en pogatolen zij 
epanden den haan om ons agter na te blazen maar zij durfden het tog 
niet wagen maar gelukkig.,...sssesrsssrers. dat gedaan hebben 
Ik groete U allen mijn geliefde Moeder Zusters in Broeder in zwa- 
gers en kinderen Ik groete U ook M‚D,Mellema P‚,P,Feddemä,..aussesens 
Uw in kinders in sesesearseae in alle goede vrinden en bekenden, 

twee 

HEDZER KEIMPES VAR DER KOOI, 

Het open gedeelte in deze brief is niet een drukfout, doch deze 
oude brief heeft wel de tand des tijds doorstaan maar tegen 
muizetandjes wae het minder bestand. Desondanks wilden we U de 
resterende tekst niet onthouden, 
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BELANGRIJK LEGii! 

We houden onze jaarvergadering deze keer op: 

erneer ERE 

WOENSDAG, 21 FEBRUARI A.5, 

‘s-avonds om 7 . 30 uur in het 

nn en en enen me in EEE ne 

Er wordt wvettrokken vanaf de BRANDWEERKAZERNE aan de Rondweg. 
Voor hen die mee wijten rijden moeten daar om 7.00 uur aanwezig 
zijn. Indien mogelijk opgeven bij E.&mlts. telefoon 05190-44008, 

Deze avond wordt mede verzergd door het Fiskershuske in de per- 
soon van de heer Louw Vanger, die na de pauze om plm. 8,30 uur 
ons een nieuwe serie dia's zal vertkenen en aansluitend een rond- 
leiding geeft door de diverse vertrekken. 

u wordt allen hierkd j van harte uitgenodigd met uw 
schtgeno(alties, partner, vriend of kennis. Ook nieuwe leden en 
belangstellenden zijn hartelijk welkom. 

Houdt deze datum vrijttt! 

tot ziens op 21 februari 1990 !!!



  

srceme tFiskershüske woonzcer 
Fiskerspaad d-MA, tel. [5190454 

Tegen de zeedijk, in het uiterste puorden van Erlestands vaste 

wal, ligt het dubbeldorg Faesens/Moddersat, dat vor in ‘t begin 
van deze eeuw veur een groet deel afhankelijk was van de kust- 

visserij. vier huisjes in het beschermde dorpsgezicht De Oere te 
Moddergat, tezamen museum 't Fiskershueke. houden de herinnering 
hieraan levendig, terwiji een monument op de dijk tegenover het 
museum siachtofters van de groctste tragedie van dit vissersdorp, 
de stormramp van \BS3 waarbij 83 wissers hun Geven verloren, Íù 
herinnering heedt, En het buisje De Blaes van het museum is eer 
diaklarnkbeeld ve zien, dat een inleiding geeft op de geschiedenis 
wan de Kkustvisserij en de wisserscuituur, In het huisje De Aek 
zijn modellen wan visaersschepen te zien, naast de vele interes- 
sante objecten die met het viagersbedrijf te maken hadden. Het 
derde huisje dateert uit 1134 en is geheel ingericht alsof de 
tijd er stti ig hlijven staan aan het eind van de Vorige BEW, 
Het vierde en laatste huisje tenslotte werd gebouwd begin 158% en 
is speciaal kmlaeld Voor wisselende tentoonsteliingen, 
Het Fiskerahuske een bezoek waard: 

 



DE GEMEENTE ANJUM IN DE FRANSE TĲD, DE MILITAIREN. 

Als kustgemeente had Anjum heel war te stellen met daar gelegerde militairen 

van diverse soort en pluimage, Zo waren er de franse gendarmes en douaniers 

en de meestal nederlandse infanteristen en kanonniers. Kazernes kende men 

toen nog bijna niet en de militaire autoriteiten maakten het zich gemakkelijk 

door al die soldaten eenvoudig bij de burgers in te kwartieren zonder dat 

daar een ook maar enigszins toereikende vergoeding tegenover stond, 

De burgers klaagden dan ook steen en been en zij zochten ook “naar gepaste 

middelen om zich van die drukkende last te ontdoen’, zoals de maire ten 

einde raad aan de prefect schreef.Hij voegde er aan koe dat reede enige in 

woners om die reden de gemeente verlaten hadden, Het gevolg daarvan was 

dat een aantal grondeigenaren hun danderijen niet meer lonend konden 

verhuren. Voor hen vroeg de maire dan ook om vermindering van de hen opgelegde 

grondbelasting. 

De prefect liet zich echter weinig gelegen liggen aan de klachten van zijn 

Yonderdanige en zeer gehoorzame dienaar", de maire van Anjum, en vond dar 

alles voorlopig mear bij het oude moest blijven. later zou men dan wel 

zien. 

Intussen meende men in Anjum een oplossing gevonden te hebben om enkele 

kleinere particuiiere huizen samen te voegen en te verbouwen tot een kazerne 

voor de gendarmerie.be eigenaren daarvan vroegen als tegemoetkoming een huur 

van 18 tot 20 guldens per jaar en die kosten zouden dan door het departement 

gedragen dienen te worden. Het leek een redelijk voorstel, maar de prefect 

trapte er niet in: "In aanmerking genomen dat het bouwen van casernen ten 

platten lande :nimmer kan worden geauthoriseerd en dat de ingezetenen, 

wanneer zij daartoe overgaan teneinde van de lsst van inkwartiering ver- 

schoond te blijven, ook de daartoe benodigde kosten bij enderlinge schikking 

yrijwilig moeten bijeen brengen", Daar konden maire en gemeente het mee 

doen. Ondanks die zware aderlating van gemeentekas ep burgerij kwam de 

kazerne er uiteindelijk toch. 

Daarbij bleef het echter niet, want behalve de gendarmerie was er ook nog 

het detachement infanterie en kanonniers if Oostmahern.Álles bij elkaar 

ging het om zo'n 70 officieren en manschappen en alleen al de aankoop van 

van bedden met toebehoren sloeg al een enorme bres in de Anjumer Kas. 
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Over het meubilair van de douanierskazerne in Anjum weten wij iets uit 

een opgave van de maire, die hij na de aftocht van de Fransen in 1813 

opstelde, Uit het daarin genoemde aantal stoele kunnen wij opmaken dat de 

bezetting uit zes mannen moet hebben bestaan, die ieder de beschikking 

hadden over twee witte borden.Een tafel, een lessenaar en een houten kastje 

completeerden het meubilair, De douaniers moeten redelijk dorstige Lieden 

geweest zijn want de maire vond na hun vertrek 83 lege flessen en Ì2: stenen 

kruikjes alsmede 4 volle vaten rode wijn,Aan levensmtddeden bleken aanwezig 

te zijn 25 rode en witte kolen en een partij aardappelen. Wat een kinder- 

wagentje, dat eveneens op de lijst voorkomt, in de dounanekazerne te doen 

had zal altijd wel een raadsel blijven. 

Gaf de huisvesting van de militairen de nodige problemen, met hun voedsel 

voorziening geen het ook al niet van een leien dakje. In pricipe moesten 

de sotdaten zelf daarvoor zorgen, maar in de praktijk kwam daar vaal beduidend 

minder van terecht. Keizer Napoleon was niet altijd even vlot met het uit- 

betalen van de soldij en'de gevolgen daarvan bleven niet uit. Op 9 oktober 

1812 beklaagde de maire zich bij de commandant dat diens onderhorige op 

roof uitgingen en dat met name manschappen van het Sle nationale cohorte 

Heenige ingezeetenen aardappelen hadden afgeperst zonder betaling". De 

officier beloofde beterschap, maar voegde daaraan toe "dat zulks geschied 

was uit enkel krapte en honger omdat zij een wijle tijds geen tractement 

hadden bekomen." 

Nauwelijks een maand later was het echter weer mis en toen waren de mannen 

van het 137e cohorte er op uit geweest. Bij onderzoek constateerde de 

maire “dat zommige eenige aardappeten onder het stro op hunne bedsteden 

verborgen hadden",De burgervader durfde het niet aan om de zaak door te 

zetten en hij vond een uitweg door aan de prefect te verklaren dat "hoewel 

het hem voorkwam dat de gevonden aardappelen tot de vermiste behoorden” 

hij toch een waterdicht bewijs van de diefstal eigenlijk niet had kunnen 

leveren. 

De levering van vlees bezorgde onze maire soms ook de nodige kopzorgen. 

De slagers lieten het nogal eens afweten en dan moest hij er zelf op uit 

em het nodige vlees voor de militairen te vorderen,Dat bracht hem al 

gauw ín conflict met slager J. Marcus, die aan het detachemant in Oost- 

mahorn zo mager vlees geleverd had, die men weigerde het in ontvangst te 

nemen. Ook een bijeengeroepen onpartijdige commissie keurde het vlees af 

en de slager moest een betere kwaliteit leveren.De volgende dag stond de 

12.



commandant al weer bij de maire op de stoep. Marcus was namelijk weer met 

hetzelfde viees komen aandragen en uit de goedheid zijns harten had hij 

daar nog "wat gemeene stukken van de kop van een koe” bijgedaan. 

De maire meldde de zaak aan de prefect en droeg intussen de slager op 

om ander en beter vlees te leveren. Marcus gaf echter geen krimp en stelde 

dat hij weliswaar verplicht was om vlees aan de militairen te leveren. 

maar dat hij daarvoor leveren kon wat hij wilde, mits het vlees maar 

voldoende fris was,De arme meire kwam er niet uit, Hij schreef aan de 

prefect dat hij " alle op dergelijke zaken betrekking hebbende decreten 

van Zijne Majesteit den Keizer" had bestudeerd. Hij had daarin echter 

niets gevonden, dat de levering van mager vlees verbood. Ten einde raad 

schreef hij aan het slot van zijn brief:"En daar heteen der onaangenaanmste 

bezigheden in mijne bediening is, waartoe hier ín deeze gemeente veel tijd 

toe vereischt wordt, zoo neem ik de vrijheid mij in dezen tot Uw Hoog 

Edel Gestr. te wenden, gedienstig solliciteerende dat zoo het eenigszins 

mogelijk is, mij met voormelde decreten nader bekend te maken". Wat er 

tenslotte van dit vleesoorlogje geworden is, vertelt de geschiedenis 

ons niet. 

Ook de gezondheid van de bezetting van Oostmahorn stelde de maire voor 

problemen. De militairen waren kennelijk niet bestand tegen het ruwe kust- 

klimaat en er was dan ook een vrij groot aantal zieken. Zij moesten op 

kosten van de gemeente Anjum naar het hospitaal in Leeuwarden overgebracht 

worden. De maire stelde voor dat per schip te doen, maar de commandant 

eiste dat voor dergelijke transporten rijtuigenmet twee paarden ter 

beschikking gesteld dienden te worden. weet een forse aanslag op de 

magere gemeentekas, 

Dit was zo maar een greep uit wat alledaagse problemen, waarmee het 

gemeentebestuur van Anjum in die dagen kampen had. Kleine, inderdaad 

alledaagse zaken, maar toch problemenwaar men uit moest zien te komen. 

W.T.Keune. 
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KERKSTRA 

De familie Kerkstra is een kleine familie die overwegend in Engwierum en Ee 
woonde. Het begint met Tjeerd Abelonis die met Rinske Willems getrouwd was. 
Hij ís de serste die met de naam Kerkstra genoemd werd, om dat hij waarschi jn- 
lijk bij de kerk woonde. Er zijn-cok mog andere families Kerkstra welke geen 
familie van deze is, die cok om de zelfde reden de naam Kerkstra dragen. 

Een zekere Johannes Tjeerds Kerkstra liet te Dokkum in 1773 een dochter 
Tetje dopen. Misschien Familie vanwege de naam Tjeerd. Rinske kwam uit een 
oud Engwierumer familie. Tjeerd was geboren in Suameer. Hij was gardenier te 
Dijksterhuizen onder Engwierum. dijn twee zoons Willem en Abelonis waren ook 

gardenier, de één te Engwierum en de andere te Ee, Willem werd later arbeider, 
Hij was getrouwd met Froukje Ruurds de Vries, welke 2 buitenechtelijke 

kinderen had voor dat ze met Willem trouwde, Zij stierf in het huis welk ge- 
noemd werd "Ald Feart’ (oud vaart}. Wittem noch Froukje konden schrijven. 

Willem werd voor de nationale militie ingeschreven in 1815 onder no.o6, 
Hi was toen Jl en 714St. aangezigt: ovaal, voorhoofd: rond, ogen: blauw, neust 
spits, mondt ordineir, kin: spits, haar en wenkbrauwen: bruin, merkbare teeke- 

nent geen, handtekenig: kon niet schrijven, geregisteerd onder no, 3630. 

Tjeerd W, Kerkstrae hielp mee het kanaal bij Engwierum te graven en stierf in 
het armthuis "Bumahûs" te Anjum. Tjeerds vrouw was de dochter van een zilversmid 
(gezel d,en werd met het klimmen van de jaren al gauw doof. Sommige Kerkstra’s 

hebben hier ook last ven. Gerard Kerkstra was een intelligente man, Zat ook ge- 
regeld in de kerkeraad. Zijn vrouw zeurde altijd. Willem IVI (Gerards broer) 
was arbeider en is ook bedrijfsleider geweest. Hij was een kleine, tangers man, 
nerveus en had maagproblemen. Hij waa een langzame werker, maar zeer betrouwbaar 
en olijk. Ook hij was doof en stierf aan hartproblemen. Tjeerd IEI was gen 
klager en hed een hekel aan werken in de wintermaanden. 

I Appeloon Harmens, huwt dochter van Tjeerd Haime, 
brons KA ACH C5 7 meí 1512 £ Jan Haima, Jacob Haime, gebroeders, 

Appeloon nomine vxorris Tjeerd Haima. 

Il Tjeerd Appeloons Halima, huwt 1. Sjouk Haijes, echtl, Drogeham, Bron: RA ACH 766 
13 mrt. 1547, RA ACH Rä #58 5 sept. 1536, Tjeerd was eigenaar van stem 23 

Drageham in 1640 huwt 2. 22 januari 1658 Drogeham Imt Edses 

IIi Appeloon Tjeerds, huwt 28 Januari 1700 Orogeham Ebbke Pijters, 
kinderen: Tjeerd, volgt : 

Jan » gedoopt 12 november 1707 Drogetam 
Pieter, gedoopt 22 februari 1705 Drogeham 

Harmen, gedoopt Î1 augustus 1709 Drogeham 
Trijntje, gedoopt 25 januari 1713 Drogeham 

EV Tjeerd Appeloons, huwt „asansanasaners 
kinderen: Appeloon, volgt 

V Appelson Tjeerds, huwt 30 september 1753 Suameer Jeltje Ruurds 
kinderen: Tjeerd, gedoopt 28 juli 1754 Suameer 

{ stamvader van Enqwierumer Kerkstra's } 
Ruurd , geboren 1755 Irièmen, gedoopt 7 juni 1788 Westergeest. 

huwt 1778 Kollum Grietje Gabes, en neemt in 1811 de 

naam " Van der Meer! aam. (ontieend aan Suameer). 

Ps, Oonntaonhehjd. ttadve 5 1.5.Heeringa 
het engels. 
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TJEERD KERKSTRA, “born 1754 Suámeer, died 1810 in Engwierum 3 
son of Abeloon Tjeerds en Jeltje. Ruurds, peasant. 
married may-14,-H786 in the Reformêd church of Engwierum, 
RINSKE! WILLENS, böfn ° 1754, “died June 18,-1814 in Engwierum, 
daughter of Willem Botes-and Antje Christiaans. 
The children 'ärer fveloon, ‘born september 7, 178T-An Engwierum, II 

ui EN, Amd, Bf Oy 1789 In Engwierum, II2 

cWiltem, born march 13; 1792 in Engwierum, 113 

ABELOON KERKSTRA, born september 7, 1787 in Engwierum, 
died june 20, 1849 in Ee, peasant, bite & 
married may 16, 1829 In the, töwnhall of einen site 
TJITSKE KINNEM, born december. 5, 1795 in Ee, re Rn hi 
died june 3, 1863, in Ee,” a neten hit 

"daughter sf’ Jari ‘Kinheme and Antje Hoogatra 
no chitdren El, 

kod 

ANTJE RERKSTRA, bord et “1789, in ‘Enenterum, 
died decetiber 20, 1866 in. Htalïre, WR er 

married fühe' 1, 1819 yi the, tounhall af. “Ternaard - RETE zl 
GERRIT BANGA, born: 77 ML rn ta Hiaure, peasant, 
died januari 3,-1B59.4n Hin gli f Lins Brat ARTEERIA AAE 
son of Ids Banga At ore dek rd id pee ‘er bei baten 

Le 7    no children 

WILLEM :KERKSTRA, born mabeit 13, 17à2 in tsaren, 
died august, 1, 1841 in Engwierum, peasant, 
married may 6, 1824 in the-townhall ofi\Metslawier 
FROUKJE DE VRIES, born september 27, 1790 in Engwierum, 
died june 27, 1849 in Engwierum; 
daughter of. Ruurd de Vries ant Klaaske Jans: 
The children ares Rinske, born mey 15, 1825 in: Engwierum, nete, 

‘died december 2, 1850 in Engwierum 
„Ijeerd, ‘born. may (7, 1828 In Engwierum, 1EI1 

Froukje remarrded. Jan Loonstra, 

TJEERD KERKSTRA, bern may 7, 1828 in Engwierum, 
died october 28, 4910 in Andum, Labourer, E 
merried may 15, 1858 In the townhall of Metslawier 
EVERDINA JOHANNA FRIMA, born december 3, 1828 in Kollum, 
died february 24, 1883 ‘in ‘Engwierum, “ 
daughter of Gerhardus Frima and Tjimke Oosterhof. k 
The children are: Tjimke, born november 30, 1860 in Oudwoude’; 

died July 2, 1865 in Engwierum ie 
Willem, born July 26, 1863 An Engwierum, “Tvi 
Tjimke, born january 5, 1866 in Engwierum 

aled july 11, 1867 in Engwierum 
Tjimke,. born march 19, 1868 in Engwierum, IV2 7 
Garand born july 6, 1872 in Engwierum, Iv3 

Jt 

WILLEM KERKSTRA, born july-26, 1863 in Engwiéum, 0 vil 
died march 19, 1934 in Enguierum, labourer, ir Ei 
married may 19, 1894 in the townhsll of Metstawfer 000 OMAN 
JANTJE LOONSTRA, benn-febroary 12, 1865 in Ee, ge beten 

died october 9, 1930 in Engwierum, 
daughter of Sipke Loonstra and Arentje Tume. f ï 
The children are: Tjeerd, born July 31, 1896 In Engwierum, unmerried 

died January 23, 1021 in Engwierum 

13.



ivg 

Iv: 

vi 

ve 

vj 

Douwe, born january 14, 1690 in Engwierum, V1 
Everdina Johenna, been november 6, 1901 dn Engwierum, V2 

TJIMKE KERKSTRA, born march 18, 1868-in Engwierum, 
died 1961 in the USK 
married may 10, 4890 in thê-townhall of Metslawier 
WIEBE KUIPERS, born august 2, 1868 in Anjum, died young in USA, 
san of Rense Kuipers and Fetje Westerhuis. 

The children are: Hense, born august 16, 1890 in Engwiertm 
Everdina Johanna, born december 1, 1891 ín Engwierum 

Tjeerd, born aupust 21, 1894 in Engwierum 
Jän,; born january 1, 1898 in Engwierum 

In 1908 the Famíly emigrated to the USA, 

GERARD KERKSTRA, born july 6, 1872 in Engwierum, 
died july 13, 1948 An Engwierum, labourer, 
married may 12, 1900 in the townhall of Metslawier, 
LOLKJE KATSMA, born january 27, 1872 in Ee, 
died may 31, 1926 in Ee, 
daughter of Geert Katsma and Saapke Loonstra. 
The children are: Saapke, born april 10, 1905 in Ee, V3 

Everdina Jchanna, born september 9, 1008, in Ee, V4 
Geert, born december 13, 1912 in Ee, V5 

DOUWE KERKSTRA, born january 14 1899 in Engwierum, died 0 zept. 1487 Kollum, 
married june i, 1422 in the townhall of Ulrum, labourer, 
SJOUKJE TUMA, bora august 19, 1889 in Ulrum, 
died december 25, 1923 in Engwierum, 
daughter of Jitse Tuma and Antje Gaasterland. 
The children ere: Jitse, born december 23, 1918 in Ulrum, VI 

…dantje, boen July.22, 1923 An Engwierum, VIE 
Douwe remarried may 24, 1929 In the towmhall of Metslawier 
HALBERTJE DE VRIES, born april 16, 1306 in Niawier, 
daughter of Waatse de Vries and Pietje Kamma. … 
The children are: Wiltem, korn July 8, 1929 in Engwierum, VI3 

Pietje, born july 15, 1930 in Engwierum, VIG 

Waatse, bern may 23, 1932 In Enguierum, VIS 
Tjeerd, born June 2, 1933 in Engwierum, VI6 

dan, born march 6, 1935, 1n Engwierum, 
died august 6, 1935 in Groningen 

Everdins, boun july 22, 193f in Engwierum, VIT 
Wietske, born february 27, 1943 in Engwierum, VIS 

EVERDINA JOHANNA KERKSTRA, bormi november 5, 1901 in Engwierum, 

macried may 20, 1926 An the townhell of Metslawier, 
JAN DE. VRIES, bern, october 12, 1903 in Niawier, farmer, 
died february 11, 1984 in Howmanville Ont. 
son of. Waatse de \ries and Pietje Kamma, 
The ‘children are: Waatsë, ‘born march 22, 1927 tn Engwierum 

dantje, born february #2, 1833 in Leeuwerden 
„Wiitlem, boren october 6, 1935 in Leeuwerden 

Jacob, born January 31, 1939 in Leeuwarden 
Pietje, born June 30, 104t in Leeuwerden 

Albertje, born june 15, 1943 in Leeuwarden 
July 8, 1948 the Family emigrated to the USA 

SAAPKE KERKSTRA, born april 10, 1905 in. Ee, 
werried mey 22, 1930 in the townhall of Metslawier 
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TJISSE NOORDHUIS, born december 21, 1904 in Engwierum, peasant, 
died may 19, 1970 in Engwierum, 

son of Bertel Noordhuis and Jantje Sjoerdsme. 

The childrên are: Lolkje, born april 2, 1931 in Engwierum 

Bartel, bòrn may 24, 1932 in Engwierum 
Jantje, born july 14, 1943 4n Engwierum 

dacobh, born january 28, 1936 in Engwierum 

Gerard, torn januery 28, 1936 in Engwierum 
Everdina Johanna, born september 24, 1941 in Engwierum 

EVERDINA JOHANNA KERKSTRA, born september 9, 1908 in Ee, 
married may 17, 1933 in the townhall of Metslawier, 
SYTSE TALSMA, born august 19, 1907 in Niawier, coaldealer, 
died april 10, 1966 in Dokkum, 
son of Geert Telama and Gelske Koopmans. 
The children are: Lolkje, born may 26, 1936 in Leeuwarden 

Gelske, born december 5, 1937 in Niawier 
Saapke, born july 14, 1940 An Niawier 
Geert, born may 4, 1942 in Niawier 
Antje, born july 22, 1946 in Niawier 

GEERT KERKSTRA, born december 13, 1912 in Ee, 
died december 13, 1980 In Ee, bycicledealer, : 
married may 15, 1941 in the. townhall of Metslawier, 
GRIETJE CORNELIA BUWALDA, born april 5, 1915 in Ze, 
daughter of Monte Buwalda and Trijntje Hoekstra. 
The children are: Trijntje, born july 5, 1942 in Ee, VI9 

Lolkje, born march 2, 1946 ín Ee 
died june 1346 in Ee 

JITSE KERKSTRA, born december 23, 1918 in Ulrum, 
died november 22, 1978 in Ulrum, truckdriver, 
married november 2, 1946 in the townhell of Kollum, 
BAUKJE RIDDERSMA, born july 7, 1923 in Burum, 
daughter of Evert Riddersma and Anna Dijkstra. 
ne children . 

JANTJE KERKSTRA, born july 22, 1923 in Engwierum, 
married may 9, 1966 in the townhall of Kollum, 
GEERT GORTER, born september 25, 1920 ín Kollumerpomp, 
aon of Tjebbe Gorter and Wytske Brinkman. 
The children are: Sjoukje Halbertde, born february 1, 1947 in 

Kollumerpomp 
Wytske, born march 16, 1948 in 

Engwierum 

i Halbertha,born may 24, 1948 in 
Kollumerpomp 

Etisabeth, born may 25, 1950 In 
Kollumerpomp 

Tjebbe, born october 13, 1953 in 
Kollumerpomp 

Douwe, born march 5, 1962 In 
Kollumerpomp 

WILLEM KERKSTRA, born july 8, 1929 in Engwierum, schoolcaretaker, 
married june 1, 1954 in the townhall of Grootegast, 
SYTSKE WILPSTRA, born november 6, 1925 in Doezum, 
daughter of Harmen Wilpstra and Doetje Gorter, 
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The children are: Douwe, barn february 21, 1955 in Doezum 

Anneke, born april 10, 1957 in Doezum 

Bertha, born april 26, 1959 in Doezum, VII 

PIETJE KERKSTRA, born july'8, 1930 in Enguterum, 

married june 1, 1956 in the townhall of Metslawier, 

JAN BONTEKOE, boren october 25, 1925 in Dokkum, schoolcaretaker, 

son of Cornelis Bontekoe and Kinke Kievit. 

The children are: Halbertje, born july 13, 1957 in Oostrum - 

Kinke, born aprit 27, 1959 in Dokkum 
Relletje, born august 18, 1962 in Dokkum 

Côrnelis, born mar h 28, 1965 in Dokkum 

WAATSE KERKSTRA, born may 23, 1932 in Engwierum, salesman,f8 febr.1986 Róees 

married march 20, 1958 in the townhall of Metslawier, 

AAFKE KLOOSTRA, born november 3, 1931 in Engwierum 
The children are: Douwe Sjoerd, bern april 29, 1660 in 

Rinsumageest 
died april 26, 1963 in 
Rinsumageest 

Ytje, barn april 25, 1962 in 
Rinsumageest 

Sjoerd Jan, born sugust 19, 1965 in 
Rinsumageest 

Jitse Berend, bórn november 23, 1967 in 
Rinsumageest 

TJEERD KERKSTRA, born june 2, 1933 in Engwierum, verger, 
married may 17, 1960 in the townhall of’ Metslawier, 

JANTJE WIERENGA, born december 11, 1437 in Hentumhuizen, 

daughter of Lieuwe Wierenga and boetje Kingme. 
The children are: Douwe, born june 25, 1961 in Engwierum 

Dorytha, born april 17, 1963 in Enswierum, VII2 

Halbertje, born januery 21, 1956 in Engwierum 
Lieuwe Tjeerd, born november 27, 1970 An Engwierum 

Willem, bern september 7, 1972 in Engwierum 

EVERDINA KERKSTRA, born july 22, 1937 in Engwierum, 
merried december 16, 1858 in'the townhall of Metslawier, 

LIEUWE DAM, born july 16, 1930 in Kollumerpomp, carpenter, 

aon of. Ebeie Dam and Jantje van der Ley. 
The children are: Douwe, bern merch 11, 1960 in Haren 

Ebele, born august 3, 1962 in Haren 

Robert, born jtne 1, 1966 ín Haren 
Stefan, born january 18, 1968 dn Heren 

WIETSKE KERKSTRA, born february 27, 1943 in Engwierum, 

married december 12, 1964 in the townhall of’ Metslawier, 
divorsed june 29, 1979, 
YME DYKSTRA, born april 4, 1940 in Betterwierd, painter, 
son of Anne Dijkstra and Wietske Talsma. 
The children aré: Halbertje, born october 6, 1962 in Dokkum 

Anne Wietse, born may B, 1964 in Dokkum 
Douwe, born February 2, 1968 in Dokkum 

Wietske remerried august fj, 19719 in the townhall of Menaldum, 

BAUKE ZUIDERROF, born april #2, 1946 in Berlikum, painter, 

son of Jouke Zuiderhof and Griet Hoekstra, 
The children are: Everdins Jöhanna, boen july 13, 1980 in 

Berlikum 
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VIJQ TRYNTJE KERKSTRA, born july 5, 1942 in Ee, 

married january 29, 1965 in the townhall of Metslawder, 

JOUKE GERBEN TALSMA, born june 16, 1942 in Leeuwarden, farmer, 

son of Foeke Talsma and Lutske de Vries. 
The children ares Geertje Gornelia, born november 3, 1965 

in Estel 
Lucia Renske, born march 10, 1967 in 

Estel 
Gerda Lolkje, born september 14, 1968 in 

Estel 
Focco Gerben, born january 26, 1971 in 

Estel 
Gerard Andries, born may 15, 1973 in 

Estell 

VII1 BERTHA KERKSTRA, born april 26, 1959 in Doezum, 

married march 17, 1977 in the townhall of Leek, 
CHRIS CORBIER, boen july 3, 1959 in Sneek, 
son of Wierd Corbier and Tine 
The children are: Wierd Willem, born may 17, 1977 in Leek 

Saskia Tina, born october 31, 1980 In Leek 

VII2 DORYTHA KERKSTAA, born april 17, 1963 in Engwierum, 
married september è, 1983 in the townhall of Metslawier, 

JACOB HEERINGA, born june 21, 1959 in Ee, 
son of Sjoerd Heeringa and Tjitske Meinsma. 

The children are! Johanna Dotrytha, born f december 1986 in 

Hantumeruitburan 

KADASTRALE EN FREKADASTRALE ATLAS 1640-1832. 

Op ús Ledegearkomste fan twa jier lyn ha de hearen Van der Vaart 
en Mol ús ien en oars ferteld oer it tastänkommen fan in grut op- 
get projekt yn Fryslân, de kadastrale en prekadastrale atlas fan 
Fryslân 1540-1832. 

Van der Vaart hat dêr yn De Sneuper 3 ek in artikel oer akreaun. 
De fraach fan dy hearen oan Óe Eeriening wie at wy ek helpe woene 
by it ta stân bringen fan de dieten oer Dokkum, East- en Weatdong- 
eradiel. Dy help soe bestean kinne út it typen fan de Kadastrale 
gegevens fan eik perseel út de O.A.T. wei (Oorspronklijk Aanwij- 
zende Tafel). Dêrneist soe ek holpen wurde kinne -by it Kkleurjen 
fan kaartsjes dêr't alle perselen dy't by ien stimdragende pleats 
hearden optekene wurde moatte. Dat moat dan in 600 kear dien wurde 
want allinne yn Eaatdongeradiel wiene al 321 stimdragende pleatsen. 
Om't wy twa jier ivn genôch wurk hiene mei it Pleatseboek fan de 
Fryske Mij, is der doe neat fan kaam. 
Dat pleatseboek is yntusken ferskynd en Ünderskreaune ds no dwaan- 
de om kKaartsjes te tekenjen Éan de stimdragende pleatsen; Eanjum 
mei 60 pieatsen is yntusken al klear, wylst ek Easternijtajerk sa- 
wat klear is. 

Myn fraach oan de leden en oare belangstellenden ie: 
Wa wol helpe by it yn-typen fan de gegevens fan de O.A.T.7 
Dat yntypen soe barre kinne op de lêsseal fan it arovf vn Dokkum 
op de kompjûter dy't dôr stiet. Fansels Krije de frijwilligers al- 
le heip dy't neâich is. 
Nochris: Wa wal helpe om dizze unike boarne foar elkenien tagonk- 

lik te meitsjen? 
Opjaan by: R. Tolsma, De Lyta Ein 16, Easternijtsjerk, 05192-15043 
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VERSCHIJNT BINNENKORT... 

Door een van onze jeden, tw. Eimert Smits, is een boekde 
geschreven over de geschiedenis van de Visbuurt onder Ternaard. 
Dit boekje van 70 pagina's en 44 foto's rolt een dezer dagen van 
de pers. Gm U een indruk te geven van de inhoud drukken we hier- 
bij een tweetal pagina's af. Macht er belangstelling bestaan om 
het aan te schaffen dan graag even een berichtje naar: Eimert 
Smits Kugeboistraat 19, 9101 EG Dokkum, tel.05190-4408, 
De prijs bedraaad f 24.56, excl. verzendkosten. 

  

| de V I SBUURT o/d TERNAARD 

     

Een beschrijving met kadastrale gegevens 
en eigenaren. 

door E.SMITS. 

TT Te:   
„visbuurt anno 1910, oostzijde met doorkijk a516/a515 
zie biz. 47, 

/8.



INLEIDING tot de perceelsbeschrijving 

We zijn zo langzamerhand gekomen aan de beschrijving der percelen 
maar eerst willen we nog even een algemene opmerking kwijt. Dit 
heeft betrekking op alle genoemde percelen en voorkomt dat we 
steeds hetzelfde meeten herhalen, , 
De kadastrale gegevens, waarvan de verwerking begon in 1832, 
betroffen het registreren en vastleggen van ajle grondgegevens, 
Nu komt men bij dieper onderzoek soms niet tot een volledig ver- 
gelijk met eerdere gegevens. De oorzaak ligt hierin dat in de 
periode 1907 — 1913 alles werd herzien en er vond m.n. in 1911 
een hèrmeting plaats in Westdongeradeel. 
Deze hermeting bracht soms heel wat in beroering omdat onzuiver- 
heden, die door de jaren waren ontstaan, nu werden vastgesteld of 
hersteld. Dit gebeurde niet altijd tot tevredenheid van de sige- 
naats en/of gebruikers. 
Het zou voor dit boek te ver voeren om dit exact te behandelen 
temeer omdat dit de overzichtelijkheid niet ten goede komt. Voor 
een leder die zich wil verdiepen in die gegevens zal het geen 
probleem zijn hiermee verder te gaan . Globaal kan men zeggen dat 
de kadastrale nummers van 1900 tot 2000 in die tijd zijn ont- 
staan. 

Zonder bovenstaand probleem zullen we proberen dit 
stukje Westdongeradeel, waar zoveel sociaal- en maatschappelijk 
leven zich afspeelde uit de doeken. te doen. De vele bewoners door 
de jaren heen maken het soms moeilijk eigenaars van huurders te 
onderscheiden. Velen waren in de veronderstelling eigenaar te 
zijn, doeh men was slechts huurder zonder dat men huur betaalde 
omdat een familielid de eigenaar was. Meestal was dit één van de 
ouders. Ook waren enkelen eerst eigenaar en later — ala bedeelden 
door de armvaogdij — bewoner van wat eerst hun eigen huis was. 

Laten we beginnen met ons rondje Visbuurt, komend van- 
uit de richting Holwerd, zien we de verzameling huizen 
al gauw liggen. en 

De Visbuurt: een wat chaotiach aandoende opeenhe=" _Auizen 
is het eerste wat opvalt. Bij het verla=+- ee d 
onderlangs en passeren wa ke" . 
uitgestoten denlino w…- ie 
v.d. Ploer í 

vra OEE et 

Sie WE Erg 
1955 | Er mr 

E zi szen we meer in 
Als we deze plaats, wat 

7 jn komen we bij de eerste huizen, 
de aanblik geeft. Kadastraal gezien begin- 
98 (zie hiervoor de kaart 1837), 

Het zou te ver voeren om alle gezinnen en personen dis aandacht 
te schenken die ze misschien verdienen. Het boek zou ook te om- 
vangrijk worden maar wie zou niet graag die verweerde koppen, die 
seltige handen en kromme ruggen willen beschrijven in hun vreugde 
en verdriet, in hun geluk en armoe. Er zullen vast wel onder u 
zijn, die bekende namen tegenkomen, die mensen gekend hebben of 
zelfs nag kennen. 
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Boekennieuws: 

In de loop van dit jaar hoopt een van onze leden klaar tezijn met 
een familieboek aangaande de SEEPMA'S van Ternaard. Een boek met 
zo'n 100 familiefoto's en geschiedkundige gegevens, Ku al vast 
een bladzijde hieruit, 

SAKE JOHANNES en ANTIE TEUNIS BOSCH, 
* fernaard, 8-10-1762 … Ternaard, 6-4-1764 
ged.Ternaard, 24-10-1762 ged, Ternaard, i5-d-1764 
+ Ternaard, 6-4-1836 + Ternaard, 31-8-1846 

xXx Ternaard, 6-5-1787 

Sake Johannes iz ônoe volgende tak in deze generatie-reeks en hij 

is de eerste persoon in de familie Seepma die te maken krijgt met 

een achternaam. Het is ook hier dat we tot de ontdekking kwamer: 

dat er iets aan de band Has met die naan, 
Toen Napoieon in 1811 gebood aan een ieder om een achternaam te 
kiezer zaì ar heel wat gelachen zijn. Waar was dat nu weer voor 
nadia? Veel mensen zagen dan nok als een soort overheersers yrll, 
wanneer er andere tijden Kuamen zou het wel weer over gaan, He= 
laar vaor sommige onder U tot heden ten dage een kwelling. De 

grapjes van onze voorvaderen leven nu nog doot, sms áls wrange 

wuchten als we de vele namen iezen die gedragen worden, 
Haast. het minder gerleuze, kwam cok nog de nonchelance Haar mee 
gewerkt werd, Veel mensen fu die tijd konden lezen noch schrij= 
ven, het werd vaor hun opgetekend en kontrole daor hen zelf was 
nauwelijks mogelijk. Verschrijvingen waren dan ook aan de erde 
van de daa, Niet goed verstaan of problemen met het streekdialect 
verden op de koop toe genomen ais de namen genoteerd werden. 
Ke zeilen er dan vok wei nooit achter komen waarom Sake als 
'SEETENA' te boei Kwam. Het zij zoin! 

De naam seetoma zien ve ook niet weer terug, zodat we in rede- 
lijkheid kunnen aannemen dat het om een verschrijving of een 
spraakverwarring gaat. Later wordt de naam Seepma gehanteerd en 
die naan dragen velen mag steeds, dus we zullen ons maar niet 
verder verdiepen in de faam Seetema. 
Terug naar Sake... hij huwde op & mei 1787 te Ternaard met 
ANTJE PEUNIS BOSCH, dochter wan Teunis Jans en Antje Egberts uit 
Ternaard. Op 74 jarige leeitijd overlijdt Sake te Ternaard op & 
april 1836 en ziju Vrouw overleeft hem hierna nog lÓ jaar en & 
maanden. Zij Fregen een zoon die zij Jehannes noemden en geboren 

verd te Ternaard op L septerber 1900, Sake ia zijn hele leven 
arbeider geweest bij heei veel boeren in de omgeving en veel 
aardappelen en bieten zullen daor zijn handen gegaan zijn. 
De Seepma's waren ‘wrotters'en verdienden het vaak karige loon 
met hun harden, 
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En, vier Atef EL MAN JAALS door ons weer enkele boekwerken AAE 

schaft vaar döbecik op de leeszaal. Uitgebreid werd er met: 
ACHEKAREPELEN: proclamatisboeken 1600-1609 
DAMTUMADEEL : gezinsklapper v, 1812 
TIETJERKSTERADEEL: bruiden en bruidegommen, gezinsklapper en 

dopelingen. 
FERWERDERADEEL: gezingklapper Marrum/Hallum v. 1812. 

gezinsklapper overige dorpen. v.l1812. 
We hopen met deze aankopen weer veel mensen te kunnen helpen bij 
hun onderzoek en misschien kan BR menig ritje naar Leeuwarden 
hierdoor bespaart Horen, 

KL lange jierren binne der can de Fryske Akademy ferskate wurkfer- 
bannen Oansluten. Dit binne in soarte fan ferieningg wêr't saak- 
kundigen en "sneupers” elkcar moetaje kinne om meiïncar dwaande te 
wêzen op it mêd fan harren belangstelling, 
Hiel bekend is fansels it Genealogysk Wurkferbân, dat meiïens ek 
it grutste ie. It útjaan fan it Genealogvysk Jierboekje beheart ta 
ien tan de taken fan dít Wurkferbäân. Oare wurkferbannen binne it 
Argeologvsk, it Nammekundiech en it Religiografysk Wurkferbän. 
Sûnt novimber bin ik sels lid wurden fan it Wurkferbän Pleatalike 
Skiednise, De reden ja-dat vn Gs feriening fan argyfûnderaikers in 
protte minsken har waande hälde mei genealogy en mar in inkeid- 
ten wurket oan de pleatslike skiednis, de geäkunde. Men docht noeh 
„olris wat Ondereyk as dat nedich is foar de stambeam, mar dan is 
it wol dien. Om no dochs wat mear yn'e kunde te kommen mei mineken 
Iy't ek oan pleatslike skiednis dogge, ha ík my oanmeld (soks kos- 
tet neat). 
Nat is no it doel Ean dit Wurkferbân? Sa't al sein js, is it de be- 
doeling dat saakkundigen en "seneupers"” inoar moeteje kinne om dan 
neijnoar dwaande te wäzen op dit mêd en incar dêrby te atypjen. 
dat wurdt vn earste vnetânsje dien troch it hâlden Ean lêzingen 
troch de eigen leden dy't ferslach útbringe fan harren Ündereyk as 
in part dêrfan. Yn it ferline ha der ek meardere wurkbyienkomsten 
west, dêr't mear de manier fan wurkjen bepraat waard. Dan Kamen 
allerhande boarnen op tafel en waard bepraat hoe't men dy it bèste 
ferwurkje koe. Ienris vn it jier wurdt der ek in ekskurzje holden. 
Ik ha oant no ta twa gearkomsten besocht en wol dêr hjir in Ivyts 
ferslachje fan skriuwe. 
De earste kear hold Pieter Nieuwland in vnjdeding oer it gebrûk 
fan de kompjûter by pleatslike skiednis. Hy siet sels oan de kom- 
pjûter en wy koene it folgjes op in skerm. Nei in aìgemiene ymlie- 
ding kaam hy op it gebrûk fan databases: hbehear fan gegevens. De 
grutste vndruk op my makke doe it programma AskSaM. Nieuwland wie 

dwaande om al de kaartsjes fan eyn 20 kaartebakken yn dit program- 
na op te slaan (hy‚hie al ín 10.000 kaartsjes mel dárop alle gege- 
vens ût de DTB's fan Tytsjerksteradiel ferwurke), Hy Érege gewoan 
san it programma byg. "smid" en dan kamen alle kaartsjes dêr't it 
ward “smid” op stie, op it skerm. It foardiel fan AskSam wie dat 
de gegevens krekt asin tekstferwurker brûkt wurde kin en dat er 
Jus gjin £jilden nedich wiene. 
De twadde kear hold de hear H. Nota fan Wytgaard in ynlieding oer 
Denemastate te Wytgaard., It wie it Eerslach fan in ûndersyk dat vn 
de doarpskrante fan Wytgaard opnaam wie. It besloech in tiidrek 
Ean omtrint 1400 oant hjoeddedel ta, mei foto's en tekeningen en 
al, De twadde helte fan dizze jûn fertelde Nota wat oer de Stich- 
ting Documentatiecentrum voor R.K. Friesland, fêstige vn Wytgaard 
vn it kleaster en foaral troch tadwaan fan de hear Nota ta stân 
kaam. Foarbylden fan wat allegear bewarre waard, hie hy meinaam. 

tn septimber krijt dit Dokumintaasjesintrum ín fêst Onderkommen yn 
it tajinstensintrum yn Wytgaard en dan sil it alle middeis iepen 
wêze foar besikers dy't wat witte wolle oer R.K. saken vn Fryslân 
net 1580, 
Der sille dit jier noch twa gearkomsten fan dit wurkferbän wêze: 
19 maart fertelt J. Keizer fan de Arbeidtsjinst vn Fryslân 
21 april is der in ekakurzje neí Aldeboarn 

R.T.



REGLEMENT OP DE BEURTSCHIPPERS VAN ANJUM, 1732. 

Een van de straten van het dorp Anjum heet de Skipfeartswei, de 

scheepvaartweg (op syn Eanjumers: de Skiffertswei). Deze histori= 

sche naam houdt de herinneriog levend aan de tijd dat het vervoer 

van goederen vooral over het water plaatsvond. De reden hiervoor 

was dat de wegen nog elecht en 's winters bijna helemaal niet be- 

gaanbaar waren en dat in ons waterrijke landje overal waterwegen 

te vinden zijn, tot zelfs naar de kleinste gehuchten. 

De scheepvaartweg moet al heel oud zijn, daar de naam "Schipvaert" 

voorkomt in het eerste Floreencohier van 1708 waar deze vaart als 

naastleger wordt aangegeven van boerderij nummer 28, terwijl in 

datzelfde cohier van 6 pondemaat land wordt gezegd dat ze ligt “by 

de schipvaertawegh". Ook de Schotanuskaart van 1693/1716 geeft de 

Fhanjumer Schipvaart" al aan. 

De Schipvaart, en daarmee ook de Scheepvaartweg, loept van het 

dorp Anjum vrij recht de Koiken in, maakt halverwege de Zuider Ee 

een flauwe bocht en stroomt ter hoogte van de Grote Heoidammen in 

de Zuider Ee. Vandaar hadden de schippers een breed vaarwater naar 

Dokkum en naar de Lauwerszee. 

De Anjumer Schipvaart is door de schippers. gebruikt tot in 1953 

toen de laatste vracht turf werd afgeleverd. 

In het gemeente-archief van Oostdongeradeel bevindt zich in het 

derde Procuratiebcek (pag 233 e‚v.} een stuk dat veel ta maken 

heeft gehad met bovenstaande Schipvaart. Het ds een reglement op 

de beurtechippers van het dorp Anjum, gemaakt om octrooi te krij- 

gen op de beurtvaart naar Dokkum en Leeuwarden, of zoals het in dé 

taal van die tijd in het stuk zelf geschreven staat: 

r‚..s0o ist, dat wy nae gehoudene deliberatie hebben goedgevonden 

de supplianten dit hun versoek te accepteren en vergunnen brieven 

van octroy om voorgchr. veer met uitsluiting van alle andere te 

mogen bevaren op naevolgende conditien” 

Het wordt de aanvragers Ids Melis, Sioerd Pijtters en Thomas Fei- 

keg en hun mede-beurtschippers dus toegestaan om de beurtvaart uit 

te voeren, als ze zich aan een 34-taì voorwaarden en een prija- 

lijst houden. Deze voorwaarden worden breed uitgemeten en het hele 

stuk neemt maar liefst 24 bladzijden in beslag. 

Een aantal artikelen is de moeite waard om even door te nemen. Zo 

zegt artikel 1: * Eerstelijk dat deese beurt sal bestaan gelijk 

het al lange jaren in gebruik is geweest, uit vijf schepen genamt 

snikken ijder de grote hebbende dat deselve begquaam zijn om hon- 

dert lopene garst teffens ter markt te kunnen brengen maar niet 

kleinder...” Het ds ook mogelijk om een half beurtschip te hebben 

maar dan moet het schip zestig "lopens zakken" Kunnen vervoeren, 

zodat er van uitgegaan kan worden dat eik schip 120 zakken graan 

ken vervoeren. Elk schip had een bemanning van twee man maar mocht 

twee man op een schip niet voldoende zijn, dan kan een derde man 

aan boord worden genomen, Het is de eigenaar van een beurtachip 

wel toegestaan om een zetschipper op zijn schip te plaatsen 

fart .5} 
De vijf schepen moeten voldoende onderhouden worden en in geval 

van gebleken ouderdom moet de eigenaar een ander schip in de vaart 

brengen. De overheid zal dat controjeren (2,3). 

Aardig is het artikel over de verdeling van het vrachtloon (6): 

n,.,De verdiende vraglonen sullen onder aìle de schippers gemeen 

zijn, en sal alle weken of te mensten alle veertien dagen onder 

hun nette Rekenenge worden gehouden en de profijten door hun Ega- 

lijk worden gedeelt exempt vragt van brieven en ledige vaten die 
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sullen wesen tot profijt van den genen die deselve komen over te 

brengen en bestellen." 

Wanneer een van de schippers van het wrachtloon een gedeelte voor 

zichzelf achterhoudt en het wordt bekend, dan zal hij eike kaar 
drie caraclusguldens aan de armen van Anjum moeten betalen (7). De 

armen van Anjum worden trouwens goed bedacht in dit reglement want 
iedere keer als een schipper een van de 34 artikelen overtreedt, 
zal hij een daalder boete moeten geven aan deze armen. Zo ook als 
de schippers of een schipper "sich komt droncken te drencken soo 
dat deselve Onbequaam is om sijn Dienst waar te nemen of ijmant 

van haar de Passagiers kwalijk komt te behandelen", worden de ar- 
men daar beter van. 
De beurtvaart op Dokkum zal elke week op maandag, donderdag en za- 
terdag moeten plaatsvinden. Voor het schip 's ochtends uit Anjum 
vertrekt, gal de schipper door het dorp moeten gaan om daar om te 
roepen dat het heurtschip gaat vertrekken. Dat kan ook gebeuren 
doar op een hoorn te blazen. Vertrekt het schip 's morgens om ze- 
ven uur Vanaf Anjum, 's middags om vier uur wordt er vertrokken 

wanaf Dekkum, ef nadat het middagschip vanaf Leeuwarden is aange 

komen (er wordt dus gewacht op verbinding vanaf Leeuwarden). (8) 
Naast de beurtvaart op Dokkum zal er elke week éôn keer naar Leeu- 
warden worden gevaren, waarvan de afreis zal zijn in de nacht van 

donderdag op vrijdag tussen 12 en Ì uur. 's Zaterdags zal de terug 

reis vanaf Leeuwarden om 11 uur 's ochtends zijn. Het heeft er al- 
le schijn van dat deze beurtvaart op de Leeuwarder vee-, hboter- en 
kaasmarkt aansloot. (10) 
Bij een gewone heurtvaart brengen de schippers hun passagiers en 
de andere landing op de gebruikelijke aanlegpiaate, maar als er 
een extra schip moet varen, bijvoorbeeld om graan naar Leeuwarden 

te brengen, moet de schipper de lading dáár bezorgen of ophalen 
waar de klant het wil hebben "...sonder meer als ordinaris vragt 

te genieten”. (13j 
Dat de beurtechipper in die tijd een groot vertbrouwen genoot van 
zijn dorpsgenoten blijkt uit artikel 13. Het beschrijft het hande- 
len van de schipper die "sakgoederen” als lading heeft meegekregen 
om die op de markt te verhandelen. Zo'n schipper wordt opgedragen 

om "...daarmee getrouwelijk te handelen als in eigen saken en voor 
het verkopen genieten van ijder sak vier penningen...” Bij grotere 
partijen is de "commissie" zes stuivers per last. 
Een heel beïangrijk artikel is nummer 20,21 waar het gaat om het 
exclusieve recht van de vijf beurtschepen om van Anjum naar Dokkum 
en Leeuwarden vracht te mogen vervoeren. Er mag zelfs geen schip 

aän de aanlegsteiger ín Anjum een lading innemen of lossen, behal 
ve schepen die hun lading direct buiten de provinciegrens moeten 
vervoeren. Mocht een Anjumer toch met een eigen schip een lading 
willen ophalen of wegbrengen, dan zal hij aan de beurtschippera 
voor elke lading een schelling moeten geven. Voor pakjea en brie- 
ven geldt hetzelfde. 
Alle Anjumers moeten dus hun goederen door de beurtschippers van 
het dorp laten vervoeren, doch de bewoners van Esumazijl en Esuma- 
buren (buurtschap behorende tot de klokslag van Anjum) en de bewo 
ners van Hobma sate mogen ock iemand van Ezumazijl inschakelen. 
Ook voor de bewoners van Donia, Jaarsma, Jousma en Rijpersma wordt 
een uitzondering gemaakt, Zij mogen kiezen uit inladen in het dorp 
Anjum of bij “de tille van de Lioessemer vaart”. Hiermee zal een 
losplaats ergens aan de Schipvaart bedoeld zijn. 
De beurtschippers beachikken cok over zakken waarin het graan ver- 
voert dient te worden. Wie graan vervoeren wil, moet de benodigde 

zakken bij de aan de beurt zijnde schipper ophalen. Wanneer iemand 
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zelf zakken bezit, geldt dat niet en mag hij vier penningen per 
lopen in de vrachtkosten korten. Iemand die zakken van een ander 
huurt zal toch de volle prijs moeten betalen. (29,30) 

Over de zakken die bij de beurtschepen behoren, is jater waar- 
schijnlijk nogal al veel te doen geweest, want nadat het reglement 
in 1732 door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd, wordt er in 1736 
nog een aantal artikelen aan het reglement toegevoegd, vrijwel ai- 
lemaal händelende over die beruchte zakken: 
— alle zakken zullen worden geïnspecteerd op deugdelijkheid 
— de waarde van de aanwezige goede zakken zal worden getaxeerd 

en onder de schippers verrekend 

— hierna zullen de zakken algemeen eigendom van de beurt zijn 
- ze zullen voortaan op Kosten van de algemene beurs worden gere- 

pareerd, gemerkt met "Anjum" en de naam van de schipper, en elk 
jaar worden gevieiteerd 

— van te varen moet bepaald worden welke schipper aan welke boer 

zakken zal leveren 
— huurders van zakken mogen deze slechts een week voor het vervoer 

in huis hebben 

Ook de beurtvaart op Leeuwarden heeft in die tussenliggende jaren 
moeilijkheden gekend want er wordt in dit aanhangsel bepaald dat 
de hbeurtschepen die op zaterdag in Leeuwarden zijn niet eerder dan 
elf uur mogen wegvaren want als het gewone beurtschip niet alle 
goederen kan houden, wat dikwijls gebeurd is, dan zullen de andere 
schepen moeten bijspringen in de volgorde van “die anick dle 
het naaste aan de beurtsnick is”. 

Het houden van een beurtvaart heeft niet alleen voordelen, ook de 
nadelen zijn ruimschoots aanwezig. Zo zijn de schippers verplicht 
om 'e winters, als er door het ijs niet gevaren kan worden, toch 
een van hen naar Dokkum te eturen om daar de brieven en kleine 
pakjes te bestellen(waarvoor wel dubbele vrachtkosten mogen worden 
berekend). Zo iemand zal dan lopend of met paard en wagen de tocht 
naar Dokkum moeten maken. Het stilstaan deor ijegäng zal evenwel 
pas gebeuren als het echt niet meer kan. Als er wel ija ligt maar 
het kan nog door de schepen gebroken worden, zijn ze verplicht om 
dit gezamenlijk te doen, wie weigert zal op zijn kosten door een 
ander worden vervangen. Ook het zetten van bakens in de Schipvaart 
behoort tot de plichten van de beurtschippers. Deze bakens moeten 
ongeveer 75 meter voor en na een bocht geplaatst worden en als het 
hei er is, zuilen er nog meer bakens geplaatst moeten worden.’ 

r f 6 

Tot slot werdt hier de prijslijst weergegeven zo die in het jaar 
17332 van kracht was, De eerstgenoemde prijs is die van het vervoer 
van Anjum naar Dokkum en tussen haken staat de prijs die betaald 
moest worden van vervoer van Anjum naar Leeuwarden {of andersom). 

Een wonnenvragt op Dockum (Leeuwarden) voor een inwoonder in of 
onder Anjum bij de somer van den Eersten April tot den Eersten Oc- 
tober een carolusgqulden (3 cq} maar een buijtenman 25 stra ( 3 cq 
en LO stra) en bij de wenter van den Eersten October tot den Eer- 
sten April een Anwoonder 25 stre (3 cq 10 stra} en voor een buiten 
man 30 stra (4 cq). 
Voor ijder lopen swaar zaad, soo van Weit, Rogge, Orten, Boonen, 
Koolsaad, Krodde, Boekweit etc. segge voor ijder lopen met de sak- 
ken een str. (2 atra} 
Voor ligt zaad als Garst, Haver etc. ijder lopen 12 pen. (1% str} 
een Aam Olije 4 strs (4 stra} 
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een quardeel traan 6 stres (8 stre) 

gort of meel vant lopen 2 strs {2 stre) 

aen tonne bier 3 stre (4 stre} 

kleinder vaten nae advenant 

een half Aam brandewijn, wijn, Jenever etc. à stra (4 atrs} 

een vierendeel korf vol appels, peeren etc. 1 str (14 str) 

een korf met hoenders of duiven otdinaris groot 1 str (à atra} 

een grote korf met koijvogels à strs 

een half quardeel Ziroop 4 stre (6 strs) 

een varndeì beesemrije 1 str (1 str) 

eer boa heiden beesens 1 str (ll str} 

hondert raap of lijnkoeken á stra (4 stra) 

een half tonne asijn 1% str (3 strs) 

hondert pont ijser 14 atr (2 strs) 

drieleng of klenckert 't hondert 1 str (1% atr) 

een hoed smitskool 18 strs (28 stra) 

hondert moppen lk str (2 stra) 

een half kintien Butter B penn. (1 str) 

kaas van hondert pont 1% str (2 strs) 

smeer of keersen hondert pont 14 atr (2 stra} 

een gemest kalf 4 stra (6 stra) 

een schaap 2 etre (4 stra) 

een Lam voor St Jacob & penn. (2 stre) 

een overjarigh bharg 6 strs (8 stra) 

een spalleng 4 stra (6 stre} 

een bigge 2 stre (3 stra} 

een wanne 1 str (1 atr} 

sen tonne seep 4 stra (4 etrs) 
een kleerkorf af half tonne korf 8 penn. (1 str} 

een kleine sluijtmande 1 str 

een gpinwiele 2 stra (2 stra) 
steenwerk van ijder werp à penn. 

maae meerder als vier werp zijnde evenwel â penn. 

hondert grote huijspannen 6 stres (8 strs) 

hondert middelpannen 5 stre (6 stra} 

hondert kleinder 4 stres (5 stre} 

een Eeken kaat 15 stra (20 stra} 
een Hollands kast of kabinet 10 stre (la stra} 

een dito tafel of kackstoel 1 str (2 strs) 

van een bed 4 stra (6 strs} 

een wiege 4 stra (2 stra} 

van een nieuw stoel ji str (1 str} 

van een intast van een koe 4 atrs 

van een koehuid 1 str (2 strs) 

van een schaaphuijd 8 penn. (1 str) 

ijder korf bijen 1 str (1% str) 

van een emmer met gest 4 stra 

van een pot met gest 1 str 

een ploegh 6 strs 
een eide 4 strs 

van een gezegelt brief 1 str {1 str} 

van een bootschap in kleinigheid bestaande 8 penn. (8 penn} 

Het valt op dat niet alle vracht naar Dokkum ook in de prijzen 

naar Leeuwarden genoemd wordt, terwijl voor de baurtvaart naar de 

hoofdstad wel "hondert pont pot of weedasch, 1 str" genoemd wordt. 

Naast de aardigheid van het zien van zulke prijzen en de vergelij= 

king met onze tijd, geeft deze prijslijst tegelijk een beeld van 

wat de beurtschippers van Anjum in die tijd vervoerden. Dât er nog 

meer artikelen vervoerd werden, blijkt uit artikel 23 waar gezegd 
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wordt dat goederen die niet in de prijalijst genoemd worden, een 

vrachtprijs behoeven "...dat oirbaarlijk is nae ometandigheyt van 

saken”. 

Aan het einde van het stuk ondertekenen alle tien Anjumer beurt 

schippers hun reglement: 

Ids Melis, Sioerd Pijtters, Eelse Bockes, Thomas Feikes, Uilke Me- 

lis, Jan Poulus, Douwe Melis, Haije Poulus, Teeke Uilkes en Ids 

Jacobs. 
R.T. 

Aantekeningen: 

1. In hetzelfde Procuratieboek dl 3 komt ook een reglement voor 

van de Metslawierster beurtschippere (uit 1736). 

2. Van een gedeelte der bladzijden was de onderkant erg beschadigd. 

Verdwenen woorden konden aangevuld worden door vergelijking met 

het exemplaar in het Archief van Gedeputeerde Staten. 

3. In het stuk komen woerden voor die misschien minder bekend zijn 

en verduidelijking hehceven: 

spalleng = varken beneden het jear 

intaat = hart, lengen lever van geslacht beest 

Werp = zekar aantal geldstukken of twee schoven riet 

wanne = zeef 

drieleng = klein formaat baksteen 

klenckert= straatateen : 

krodde = herik, als onkruid voorkomend gewas 

weit = Frieg woord voor tarwe 

Gebruikte maten en gewichten: 

lopen = inboudsmaat voor graan: 0,833 hl 

laat = idem : 30 hl 

aam = 150 liter 

varndel = het vierde deel, vierendeel korf = 1/8 hl 

kintien = kynsen, botermaat : 1/4 hl. haìf kintien : 1/8 hl 

Gebruikte geldatukken: 

carolusgulden = qulden van 20 stre (goudgulden was 28 etra} 

6 stre 

16 penningen 

u achellengh 
atuiver Hi 

 



VRAGEN EN ANTWDORDEN RUBRIEK 

De vragen en antwoorden sturen naar J.S.Heeringa, Fennewei 27, 91456 CE Hantu- 
meruitburen, Zit u ergens mee of heeft u ergens een antwoord op laat mij het weten. 

Vraag: 

Vraag: 

Vraag: 

vraag! 

vraag: 

vraag: 

vraag: 

vraag: 

vraag: 

vraag: 

De heer D‚Douma uit Metslauier vraag zich af of er een familie relaas is 
tussen Albert Douwes Douma embiefke Jacobs. 
Üp het kerkhof bij de Hervormde kerk staat op een grafsteen: "Den 13 Tber 
is inden Heere ontslagen den eerbaren en duchtrycken Liefke Jacobs laast 
de huisvrouw van Jan Doeckeles exe cuteur dn Oostdongeredeel ont ontrent 

6 jaar en de leit alhier begraven {daaronder )}Anna 1772 den 6 Tber is 

overleden de eersame Albert Douwes Douma mederechter van Gastdongeradeel 
aud 75 jaar min B dagen en leit alhier begraven. 

Albert Douwes Douma was met Trijntje Jans welke is overleden op 24-2-1788 
oud BÛ jaar, getrouwd. Jan Doekeles trouwde + 1695 met Ijntje Jacobs. 

De heer J.Bontekne uit Bussum vraagt meer gegevens over Heere Dirks, de 
vader van Gosse Heeres Heeringa (gedoont 1652 Oudkerk), Heere Heeres Heer- 

inga (gedoopt 1655 Oudkerk), Trijntje Heeres (gedoopt 1655 Oudkerk) en 
Tamas Heeres Heeringa (gedoopt 1658 Oudkerk). En hoe is Tomas Heringa, 
welke in Leeuwarden in 1719 een dochter Johanna liet dopen, familie van 

de eerst genoemde familie. 

De heer J.Hoekstra uit Ferwerd vraagt meer gegevens over Eelke Jacobs 
welke bij huwelijk in 17 te Anjum afkomstig was van Eenrum (Groningerland). 

Wie heeft meer gegevens over de voorouders van Tietje Gerrits Olderker- 
ken, geboren 1797 te Leemvarden en overleden 20-12-1840 te Morra, (Friesl.). 

De heer M‚Wiersma zou meer willen weten over de voorouders van Doeke Hen- 

ricus Raap geboren 9-7-1800 te Damwoude, en van Hiltje Jacobs Laverman 
geboren 1769 en overleden 3-11-1812 te Veenwouden. 

De heer U.Viersen uit Swifterbant vraagt gegevens over de voorouders van 
Grietje Bloemsma geboren 1800 te Vrouwenparochie als dochter van Binne 

Bloemsma en Klaaske Marks. Binne Bloemsma werd geboren 1774 te Lippenhui- 

zen (overleden 16-7-1844 te Wierum) als zoon van Jan Binnes en Aukje Broers. 

De heer T.Boonstra uit Nijmegen vraagt gegevens over voorpuders van Har- 
men Grijpstra overleden 3-0-1550 te Hantumhuizen, gebaren 1770 te Grijps- 
kerk (Groningen) als zoon van Sijtse Renzes en Zwaantje ….esssn. « 

Wie weet meer over de voorouders van Harmen van Meekren geboren 4-11-1705 

te Harlingen als zoon van Rijk van WNeekren en Anna Margaretha (Grietje) 
Weitz. Grietje Weitz is gen dochter van Phillppus Weyts, Rijk van Meekren 
werd geboren 1746 te Thiel, gedoopt ? 26-5-1737 Arnhem als zoon van Herman 

Rijks van Meekren (gedoopt 23-1-1541 te Thiel)en Anna Brouwer (gedoopt te 
Thiel. Herman en Anna huwden #-10-1705 te Hergen op Zoom. 

Voor R.Broersma, San Diego, V.S, vraag ik meer gegevens over Hendrik Jan 
Wichers, geboren 18-5-1836 Gorsel en over Geertruide Dengerink, geboren 

14-5-1842 te Zutphen. - 

Wie weet meer over de voorouders van Jan Bruinsveld in 1598 collecteur 
der convooien en licenten te Makkum op commissie van de Staten benraal. 

Hij had een zoon Hermanus mr. goudsmid te Leeuwarden welke trouwde in 

1605 te Leeuwarden met Rinsk Algera. Bestaat er een familie relaas met 
de Brûnsveld’s uit de Achterhoek. 
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