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BESTUURSMEDEDEL INGEN 
In deze Sneuper weer een breed scala aan onderwerpen zodat. ieder 

een er wel iets van zijn gading în kan vinden. Zoals belooft in 

het vorige nummer en besproken op de jaarvergadering van 21 febr. 

j.l. zijn, om de aktiviteiten van de vereniging uit te breiden, 

de eerste stappen gezet. De OPEN DAG en een CURSUS zijn voor dit 

najaar in voorbereiding en U wordt t.z.t. nader geïnformeerd. 

Ook op de tussenliggende bestuursvergadering kwamen weer goede. 

ideeën ter tafel en in samenwerking met het archief proberen we 

er een vereniging van te maken die er zijn mag. 

We noemden al de CURSUS OUDSCHRIFT als een onowerkomenlijk iets 

bij historisch onderzoek, Vaak ook iets waar men nogal eens op 

strand. We bevelen deze cursus dan ook van harte aan en i.v.m. de 

toch enigszins beperkte ruimte vragen we U zo spoedig mogelijk 

zich hiervoer op te geven. Wat betreft de te houden OPEN DAG in 

september in samenwerking met het archief is het de bedoeling dat 

men daar elkaars werk en vorderingen kan bewonderen. Ook zal via 

de pers de nodige aandacht eraan besteed worden om te proberen 

gen zo breed mogelijk publiek te bereiken. We hopen dat veel 

leden meedoen om zo hun materiaal te tonen en gegevens uit te 

wisselen met andere leden, Ook hiervocr vragen we Z.sp.m. UW Op- 

gave in verband met de ruimte. Laten ue er een mooie dag van 

maken en proberen iets van ons enthousiasme over te brengen op 

het publiek. Over de exacte datum ontvangt, u nog bericht. 

Kangaande copy voor de Sneuper is besloten dit doorlopend in 

ontvangst te nemen om op deze manier een meer gesorteerd geheel 

te krijgen in de uitgave. Dus iedereen die iets heeft voor publi- 

katie meteen opsturen naar de redactie! Door een slip of the mind 

van de voorzitter werd op de vergadering van 21 febr. j.l. ver= 

geten de kascomm. naar hun bevindingen te vragen. We danken vanaf 

deze plaats F.Visser en D.Zwart voor hun medewerking en verlenen 

onze penningmeester J.Heeringa onder dank zegging decharge. 

HARTELIJK FELICITEREN willen we ook de familie Heeringa met de 

geboorte van hun zoon SJGERD JACOE op 28 maart j.l, Als werenig- 

ing hopen we dat hij op mag groeien in een goede gezondheid en 

dat híj maar net zo'n snsuper mag worden als zijn vader. 

Voor de rubriek BOEKENNIEUWS vragen we deze keer extra uw aan- 

dacht.Daar we in de persoon van de heer Ad C‚de Haan iemand ge- 

vonden hebben die in staat is voor ons belangrijke geschriften en 

boeken op de kop te tikken wanneer daar behoefte aan is. Een 

juiste op gave is voor hem vaak al genoeg om te slagen. 

Zie ook da bijdrage elders in dít blad. 

Wij vragen ook nog even de aandacht vcor de CONTRIBUTIE 1930111 

Ter dekking van de porto kosten is besloten dat niet de contribu- 

tie verhoogd mag worden doch dat men op vrijwillige basis hieraan 

kan bijdragen, 
Het voor U liggende nummer van de Sneuper is alweer het laatste 

blad voor de grote vakantie, Een vakantie die misschien besteed 

wordt aan onderzoek naar historische gegevens in plaatsen die op 

groter afstand liggen van onze eigen woonplaats. 

Hocht dat het geval zijn dan lijkt het ons als bestuur leuk om 

die ervaringen kenbaar te maken aan onze laden. Als U bereidt 

bent hieraan mee te werken dan zien wij die reacties graag voor Ì 

september a.s. aan ons geadresseerd voor publicatie in het sept. 

nummer. 
Rest mij nog een ieder een ‘heel goede vakantie te wensen en ik 

hoop dat we elkaar in de volgende Sneuper gezond weer ontmoeten. 
ES



Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging van Archief- 
onderzoekers te Dekkum, op 17 november 1988 in het Streekmuseum 
Het Admiraiiteitshuis te Dokkum. 
  

De Voorzitter kan een dertigtal leden en belangstellenden een 
welkom toeroepen en is verheugd dat er in zo groten getale gehoor 
is gegeven aan de oproep om op de jaarvergadering aanwezig te 
zijn. Immers een groot aantal leden, bijna de helft, woont niet 
in de regic maar veel verder weg tot zelfs in Brabant toe. 
Dat uij in het Admiraliteitsmuseum vergaderd zijn, heeft zijn 
oorsprong in de spreker van deze avond, de beer Dragt, die zal 
spreken over wat het Streekmuseum kan doen voor "Sneupers”. 
Het jaar overziende constateert voorzitter Smits dat er goede 
dingen zijn gebeurd maar dat er ook strubbelingen zijn geweest, 
misverstanden ook vaak, waarover hij ilever wil zwijgen om de 
zaak wat tot rust te laten komen. 
Daarna krijgt secretaris Tolsma het woord voor de notulen en het 
jaarverslag welke beide zonder aanmerkingen worden goedgekeurd. 
Penningmeester Heeringa deeìt mee dat ons saldo is gegroeid van 

É£ 346.- naar f 822.41 en dat een tweetal leden wel wat moeite 
heeft om de kas van onze vereniging te vinden d.v.m. het leden- 
geld. Heeringa knoopt aan het financieel verslag vast dat er in 
dit jaar vele klappers zijn aangeschaft, dat Gens Nostra vrijwel 
compleet op de leeszaal staat en dat er al weer klappers in be- 
stelling zijn. De kosten van het versturen en drukken van de 
Sneuper vormen een grote uitgavepost. Besloten wordt om dat in de 
gaten te houden en eventueel een ander jaar te bezien of leden 
"van Buiten” wat meer zouden moeten betalen vanwege de portokos- 
ten van de Sneuper. 
De kascommissie, in de personen Visser en de Weeger, bevindt de 
financieen in orde. 
Tijdens de bestuursverkiezingen wordt de aftredende secretaris 
Tolsma vervangen door Thijmen Leusink. 
De voorzitter gaat toch nog even in op de gerezen moeilijkheden 
dit jaar daor te melden dat per 1 jan. 1989 een nieuw regelement 
van kracht wordt op de leeszaal van het Streekarchivariaat: neem 
er nota van!!! 
Het vorig jaar tijdens de jaarvergadering aangeroerde Kadaster- 
projekt zal voorlopig niet door onze vereniging worden aangeno- 
men. Het werk aan het Boerderijenbcek heeft zoveel tijd in beslag 
genomen, dat onze leden eerst wel weer eens iets aan hun eigen 
onderzoek willen doen. Hierna reikte R.Tolsma aan H.Aartsma het 
serste exemplaar uit van het door deze laatste samengestelde" * 
Overzicht van hetgeen aanwezig is op de leeszaal van het 
Streekarchivariaat" 
Na de pauze krijgt de heer Dragt, konservator van het Streek- 
museum Het Admiraliteitsgebouw, het woord, Deze schetst eerst in 
kort bestek het ontstaan van het museum: via een particuliere 
verzameling van Doederus Kamminga, een zolder van het Waaggebouw 
is het museum terecht gekomen in het huidige gebouw dat in 1963 
werd betrokken en dat daor verbouw in 1985 en 1987 geworden is 
tot het huidige museum.



Daarna ging de heer Dragt in op de vraag wat het museum kan doen 

voor sneupers naar familie” en streekge- schiedenis. Helaas is 

er geen generale index of iets dergelijks op de archiefstukken en 

andere gegevensbestanden welke op het museum aanwezig zijn. 

In grote getale bezoekers ontvangen voor dergelijk onderzoek kan 

ook niet. Wat er wel is, toonde de heer Dragt aan de hand van 

voorbeelden: Een bibliotheek, een 50-tal literatuurbakken over 

specifieke onderwerpen, Ccä 1000 fotokaarten, ansichtkaarten, 

hangmappen met fato's op straatnaam, ca 3000 foto's met personen 

en een kranteknipselarchief. Na deze inleiding mochten de leden 

deze verzameling bekijken en velen namen zich voor om spoedig een 

nader onderzoek te gaan brengen. Het werd duidelijk dat er voor 

de Sneupers veel materiaal in het museun verzameld ligt, meer dan 

verwacht en bekend. 

Ka een dankwoord aan de heer Dragt, wenste de voorzitter een 

jeder "wel thuis". 
RT 

AKTIE. ...AKTIE!!! 

OPEN DAG STREEKARCHIVARIAAT!!! 

— SEPTEMBER 1990 - 

In september van dit jaar zal er open huis gehouden worden bij 

het streekarchivariaat Noordoost Friesland, Rondweg Noord 28 te 

Dokkum. 
U kunt zich dan op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van 

een archiefdienst. Bovendien ís dit een uitnemende gelegenheid om 

gontacten te leggen en gegevens uit te wisselen. 

De Vereniging van Archiefonderzoekers zal op deze (zater)dag 

eveneens vertegenwoordigd zijn ( zie elders in dit blad). 

Honenteel zijn we bezig om deze manifestatie voor te bereiden. 

Nadere berichten volgen. U bent van harte welkom! 
A. Medema 

wkk hekken 

ADVERTEERDER VOOR DE ACHTER BINNENPAGINA 

Inlichtingen en condities schriftelijk via 

het secreteriaat of telefonisch 0519-4408. 

kek kk



HOTULEN van de jaarvergadering op 21 februari j.l. in het Fis- 
kershûske te Moddergat. 

Op deze bijzondere vergadering kan voorzitter Smits een 40 tal 

personen welkom heten, Hen heeft in grote getale gehoor gegeven 

aan de uitnodiging om deze avond bij te wonen. 

Het jaarverslag 1988 (1989 is er geen vergadering gehouden) werd 

door de secretaris voorgelezen en na goedkeuring ondertekend. 

Daarna werd het financiële gedeelte behandeld door de penning- 

meester J. Heeringa. Evenals vorig jaar werd er met een verhoogd 

batig saldo afgesloten. Opzich verheugend volgens de penningmees- 

ter maar dat moet ook gezien de vele plannen die er nog zijn te 

verwezenlijken. De kascontrole werd gedaan door de heren F.Visser 
en D.Zwart. Daar dhr.Heeringa ook verantwoordelijk is voor de 

nieuws aanschaffen, werd door hem medegedeeld dat er vorig jaar 

aan geschaft zijn de volgende klappers: gezinsklapper van oost- 

dengeradeel, schiermonnikoog, dantumadeel en ferwerderadsel. 
In verband met de bestuursuitbreiding, welke toegelicht werd deor 

de voorzitter werd er gestemd en met 11 en 13 stemmen werden 
resp. D.Zwart en D.de Jager gekozen. 

Het zecretariaat werd overgenomen van Th,Leusink door mevr, 8, 
van Tilburg. 
Hierna vond er de uitreiking plaats van het boekje over de Vis- 

buurt. De voorzitter en tevens schrijver gaf in een korte inleid- 
ing antwoord op de vraag: waarom Juist dit boekje geschreven werd 
en gaf een inpressie van het uitgeven en de problemen die men 

hierbij tegenkomt. Als speciale gasten waren deze avond tegen- 
woordig de fam. M.Streekstra, als enige trouw gebleven aan zijn 
geboortegrond en nog steeds woonachtig in de Visbuurt. Na de 
overhandiging aan hem van het eerste examplaar kreeg mevr. 
Streekstra een prachtig bos bloemen, waarna de pers gelegenheid 

kreeg enkele foto's te maken. 
De leden konden tevens deze avond een formulier invullen ten 
behoeve van de onderzoeksgegevens en suggesties met betrekking 
tot het voorstel om de vereniging aktiever te maken. 
Tijdens de rondvraag werd er druk over gepraat en kwamen er 

diverze voorstellen ter tafel die het bestuur verder zal uitwer- 

ken. Het woord excursie was voor dhr. H‚, van der Kooi aanleiding 
tet het stellen van vragen over het nut hiervan uitgaande van de 
stelling dat de binding tussen de leden onderling verbeterd dient 
te worden. Volgens de voorzitter kan dit bij juiste invulling er 
zeker toe bijdrage en men raakt ook beter op de hoogte van de 
mogelijkheden in de eigen regio. 
De heer D.Zuart stelde voor eens te proberen een bezoek te gaan 
brengen aan een rijksarchief of vogelsangh te veenklooster enz. 
Dhr. R.Tolsma vraagt tot slot nog medewerking voor het uittypen 
van de gegevens ten behoeve van het kadasterproject, hierop zal 
nog nader in gegaan worden, 
Tegen 21,15 vur was iedereen toe aan de reeds geurende koffie of 
thee en werd de pauze gehouden. 
Ha de pauze was het woord aan dhr. L.Vanger met een nieuwe dia- 
serie over het Fiskershuske en de geschiedenis van Paesens/Hod- 

dergat. Hierna volgde een rondleiding door het museum en nadat 
iedereen terug was en plaats had genomen werd dhr,Vanger een bos 

bloemen aan geboden als dank voor zijn duidelijke uitleg en sym- 
pathieke inzet voor onze vereniging. Als dank aan de Stichting 
ken de voorzitter aan dhr. Dragt een envelope met inhoud aanbie- 
den en prees de prettige samenwerking met de Stichting. 
Totslot dankte de voorzitter een ieder dis deze avond aanwezig 
was en wenste iedereen een wel thuis, TH, LEUS INK 

nn



Afgsehrift uit het Communieboek van een dankrede uitgesproken — 

door de hoofdonderwijzer „ Schrijver van de Communie en tevens 

Aäminjistrerend Kerkvoogd H.G. Veldman becingwierum ops 21 deo 1865 

in de Herberg van Fokke Bartela Meirink thans Sijlsterwet 26 

op de jaarlijkse s-g- hekendeg van de vereniging "De Communie" 

te Engwierum. 

Naar aanleiding van de Schenking van het voormalige Hornleger 

van Rommertema Jute door deze vereniging , aan de Kerkvoogdij 

inclucief de Aanleg en de nodige Aanplant tot Pastorietuin, 

waardoor deze tuin in oostelijke richting met de helft werd 
uitgebreid, en tot heden het geansien van de Pastorie grotendeels 

bepaald. 

Hulde en dank van het Coliegie van kerkvoogden 

der Hervormde Gemeente te Engwierum 

aan de Communie 

Mijne Heeren \ 

Hoewel ik op dezen rekendag en Jearlijksche vergadering 

slechts als inferieurdienaar en gast met U aanzit en discreet 

genoeg ben mij dientengevolge ateeds van de officieel gevoerd 

wardende discusien te onthouden, meen ik echter voor ditmaal 

eene uitzondering op dien regel te mogen en te moeten maken, 

daar het Collegie van Kerkvoogden der Hervormde Gemeente wan 

Engwierum zich geroepen acht, thans mu de Slaotsommen Uwer 

bemoeijingen van het jaar 1865 ter tafel worden gebracht, een 

woord tot Uwe vergadering te moeten brengen, en aangezien het 

voor mijne Collegas de Heeren Johannes Douwes Beintema en 

Doederus Boëtius ‘Valma als leden dezer Communte minder Passend 

en discreet konde worden geacht in die hoedanigheid als woord- 

voerders voor dese vergadering optreden,(beiden waren Kerkvoogd) 

daer het toch in dit geval goo ligt den schijn kon hebben zich 

zelf te bewlerooken, en hun aigen lof te verkondigen en breed 

uit te meten ; zoo bleef deze taak geredeliĳjk aan mij gedemandeerd; 

mogt ik ;- die geen de minste aanspraak op ten goed redenaars 

talent kan nog wil maken; haar maar eenigsinds naar eisch ten 

uitvoer brengen en „ sender mij aan leffe vleijgerij Schuldig te 

maken; jeder het zijne geven, dan zoude jk de voldoening Smaken, 

een goed werk te hebben verrigt en mij namens het Collegie van 

Kerkvoogden voor de Gemeente en haren Leeraar De, C.H,Koopmana,



van eenen Schuldigen pligt gekweten te hebben, die Mijne Heeren 

gelijk ik mij vlei, wel zult willen aannemen als een gering blijk 

van nederige hulde en ongeveinsde erkenteliĳĳkheid voor Uwe 

allerzins gunstige- en welwillende beschikking van den 28 januari 

dezes jaara en hiermede ter zake. 

De leffelijke instelling Uwer Vaderen of wilt gij liever 

Uwer Voorzaten in wier plaats Gij M,H,H. de een vroeger, de ander 

later, en de Heeren Tjalling Jens Alberda , Kornelis Douwes 

Beintema en Fokke Bartela Meirink thans voor t eerst- getreden 

zijt, mag met regt als een gunstig verschijnsel des tijds genoemd 
worden en zal zulkae- Wat zich ook keere of wende — wel ten allen 

tijde bij ieder regtgeaard mensch blijven. 

Eere dus de Stichters, die -deze Communie met hare Statuten 

zo philantropisch in het leven riepen daar het feit, door hen 

verwezenlijkt luide getuigd van hunnen Christelijken zin voor het 

Schoone en waarachtig goede ;- U in de aangename gelegenheid 
stelde veel goeds tot “tand te mogen brengen- en de Hervormde 

Gemeente van Engwierum, dat zij er bij herhaling en ín ruime mate 

door is beweldadigd geworden. | 

De stichting door Uwe Vrome Vaderen gewrocht, predikt het als 

van de daken, welken prijs zij op het "eene Noodige" stelden 

hoe zij hunne instelling trachten dienstbaar te maken en te houder 

aan’á menschen Waarachtig heil en eeuwig belang , daar zij de 
revennuên, uft hunne Stichting voortspruitende, eenig en alleen 
wilden aangewer.d hebben tot Godsdienstige eindens, dit waa, als 
ik mij niet bedrieg hunne Constitutie of grondslag en op die 
Constitutie bouwd gij mijne Heeren! naar de inspraak der geëerde 

Stichters nog: Wverig voort en mogt,‚reeds bij herhaling het 
genoegen Smaken in de aangename gelegenheid te verkeeren, van 

wel te kunnen doen ín den zin en geest van hen , die U: daartoe 
den weg hebben gebaand — en zoo voorbeeldig zijn voorgegaan. 

Als het waar is, dater geen geluk voor ons menschen bestaat 
zonder er naar te Streven anderen gelukkig te maken, dan voert 
iedere Weldaad, het zij groct of klein. haar loon onwillekeurig 
mede in haar gevolg en zal dus ook het deel zijn van U mijne Heere: 

door wie wij onze Gemeente bij herhaling beweldadigd zagen. 

Uit die daden Spreekt op de treffenste wijze ook Uw godsdienat 

zin, Waardoor de Christelijk gestemde mensch word op — en ingelei: 

tot die gemeenschap welke zoo bevordelijk is om hem bij aanvang 

en verderen voorrgang wijs te maken tot zaligheid.



Uit die offers van Weldadigheid blijkt op de overtuigenste 
wijze dat, Gij nog niet van dien Christelijken zin van de Stichters 
dezer menschlievende instelling zijt ontaard, en het voetspoor 
zoo onbaatzuchtig door Uwe voorgangeren ingeslagen op waardige 
wijze blijft bewandelen, 

Daarvan kan ook het Jaar 1865 dat weldra weer tot het verleden 
zal behooren ‚bij vernieuwing getuigen, daar Gij de belangen Onzer 
Gemeente op zoo onbekrompen en edelmoedige wijze in gunst hebt 
willen gedenken door de Schenking van het ten Oosten der Pastori: 
gelegen terrein , dat als het Ware op Uwe edelmoedige beschikkin: 
wachten — en gereed lag tot vergrooting en verfraaijing van den 
Pastorie -tuin, doch niet alleen dit, Uwe Weldaad is tevens 
bevordelijk gewezat tet versiering van de nederige “laate onzer 
woning wier aanzien er voorzeker van die zijde grootelijks bij 
heeft gewonnen. Hierbij hebt gij het echter niet gelaten- ook de 
hoeding der kosten ‚ die blijkens de Rekening en verantwoording 
al aanzienlijk mogten heeten van den geheel nieuwen en Smaakvolle: 
aanleg van dit werk pet de aankjeve van dien, hebt El voor Uwe 
Rekening willen nemen ‚ en daardoor. Als het ware, de Kroon op 
Uw werk gezet, Ja mijne Heeren! door dat elles hebt Gij ona niet 
elleen, maar de geheele Gemeente bij vernieuwing aan U en Uwe 
instelling verplicht en we zijn in zedelijke zin er on nieuw Uwe 
schuldenaars door geworden. 

Gij hebt U elzoo in den ruimsten zin regimatige aanspraak op 
onze erkentelijkheid en dankzegging verworven, voor al de gunst 
bewijzen, die wa hij herhaling ten behoeve Onzer Gemeente en hare 
Leeraars van U mochten ontvangen. Die erkentelijkheid en dank- 
zegging brengen wij U Mijne Heeren! Dan ook in onze betrekking 
namens de Gemeente van Engwierum als een Weiverdiende hulde toe, 
als Voorstanders en bevorderaars harer belangen gelijk gij U als 
Leden der Communie met de daad hebt getoond te zijn. 

De Commisjie, die zich wel met de Uitvoering en een goed toe- 
verzicht van een en ander heeft willen belasten, brengen we ten 
slotte voor hare belangeloze moeite en opofferingen almede den 
innigsten dank, met gevoelens ‘van erkentelijkheid voor hare 
bijzondere welwillendheid. Wordt onze Wensch vervuld en onze 
bede verhoord, dan ruste Gods ommisbare zegen op U en Uw huis, 
op Uw weg en werk, altegader tot in eene lengte van dagen, 

Zoo zij het & H.G Veldman (adm,Kerkvoogd) D.N.Zijlen 21 dec, 

Ingebed den ; de Jaaf q 

1865



GENEALOGIE per COMPUTER? 

De laatste tijd gaan steeds meer mensen ertoe over hun genealo= 
gische gegevens te verwerken via een computer. In verband daarmee 
bereikte ons ook de vraag of er goede programma's zijn, vooral 
met een Hederlandse handleiding, Wij hebben ons eens georiënteerd 
en diverse programma's uitgeprobeerd. 
Över de Engelse programma's As te melden dat ze vaak een ander 
verwerkings karakter hebben dan dat wij gewoon zijn. Ze zijn vaak 
ook te complex in het verwerken van de gegevens, dit zonder af- 
breuk te doen aan de kwaliteit hiervan. 
Uitgebreid werd door mij getest het programma HAZA, versie 6,0 
van Hans van der Zanden. Dit is een bestandsprogramma waarin tot 
een maximum van 25,000 personen een plaats kunnen vinden. 

‘Het heeft een heel goede HELP-functie die ten alle tijden op te 
roepen is en ook via een READ-HE file uit te printen zodat het 
naderhand ook natelezen ís in een gemakkelijke stoel. 
Elk bestand heeft een eigen directory, waarin de volgende files 
voorkamen: PERSONEN met gegevens over elke persoon. 

RELATIES gegevans over de relaties tussen de personen, 
OPMERKING de tekstvelden van eike perscon 
CODES de codering van plaatsen en beroepen 
INFO gegevens over het gebruik en grootte v‚h. bestand 
OUDERS structuur van het bestand 
INDEX index op namen en data 
CHLIST lijsten van plaatsen en beroepen. 

Tevens Kunnen werklijsten gemaakt worden alsmede kan op vele 
manieren een kwartierstaat, familisestaat of sen complete gengalo- 
gie getekend worden. Natuurlijk is de mogelijkheid van sorteren 
onder verschillende sleutels eveneens mogelijk. Voor hen die er 
belang in stellen is er tevens een DEMO beschikbaar via de Ver- 
eniging. De groepsselectie bestaat uit 15 gegevens per persoon 
die ook automatisch verwerkt worden in de complete genealogie. 
Hen heeft cok de beschikking over een ruim printer beständ wat 
voor egen ieder aantrekkelijk is daar men op deze manier zijn 
eigen familiestaat, kwartierstaat of stamreeks kan uitprinten 
naar eigen inzicht en idee. 
De kosten van dit programma bedragen ca £ BO,- wat voor een 
beetje programma beslist niet duur is. 

Voor diegene onder u die belangstelling hebben en/of werken 
met een Commodore 64 homecomputer bestaat de mogelijkheid voor 
het overnemen van enkele programma's waar jarenlang met genoegen 
is gewerkt. Reacties vla het secretarldaat van de Snsupser. 

ES 
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BRANTGUN IN WESTDONGERADEEL (deel 1) 

In vorige afleveringen van de Sneuper heb ik iets verteld over 

Anjum, deze keer wil ik het over een ander dorp hebben en wel 

over Brantgum. 
Op de gebruikelijke vraag naar het ontstaan en ouderdom van het 
dorp is het antwoord heel simpel: " Hij weten het niet en zullen, 
het ook nooit precies weten'. 
Over de oudste geschiedenie kunnen ons eigenlijk alleen maar 
opgravingsresultaten en bodemvondsten iets vertellen. Voor Brant- 

gum houdt dat in dat er daar in het begin van onze jaartelling al 

mensen gewoond moeten hebben, Het name bij de werbreding van de 

weg Dokkum- Holwerd zijn sporen daarvan aan het licht gekomen. 
Veel is het niet an van de mensen weten wij vrijwel niets. 
De eerste namen van mensen, die wij kennen dateren uit de 9e eeuw 
en die kennis danken wij aan de moord op Bonifatius in 754. Zoals 
bekend werd hij uiteindelijk in het door hem gestichte klooster 
te Fulda begraven. In onze streken werd hij al vrij gauw na zijn 
dood als sen heilige vereerd en dat bracht met zich mede dat een 
aantal welgestelde bewoners ter ere van hem het klooster bedach- 
ten met schenkingen van allerlei aard. Gelukkig voor onze Kennis 
van de historie hield het klooster daarvan nauwgezet boek. 
In 1150 heeft de monnik Eberhard de door de in de periode 926-356 

door de toenmalige Abt Hadamar opgestelde. lijsten overgeschreven 
en opnieuw geordend, Zij zijn bewaard gebleven en daaruit Kennen 
wij de eerste grondeigenaren uit Brantgum en andere dorpen in 
onze streek. Wij maken daarin kennis met Wolfbragt en diens zoon 
Isprant en met Giso en Muntursì. Mogelijk heeft Wolfbragt in 
Brantgum, dat toen Baltratinghe of Baltremodorf heette, gewoond. 
In de lijsten van Fulda wordt melding gemaakt van " landen, wate- 
ren, weilanden, huizen en slaven, die hij dn het dorp bezit. Hij 

schonk sen stuk weiland, waarop men 10 koeien kon houden en nog 
enige akkers bouwland, Het kan zijn dat Giso en Muntursi familie 
van hem waren, want gezamelijk schenken zij nog een stuk weiland. 
Huntursi had bovendien nog bezittingen in Kollum, 
Voor wat betreft het dorp zeif geeft de kerk ons een aanwijzing. 
Een derp wordt pas werkelijk dorp als het een eigen kerk bezit, 
Het oudste voor dat gebouw gebruikte materlaal -tufsteen- en de 
resultaten van tijdens de restauratie verricht bodemonderzoek 
geven aan dat de kerk tussen 1100 en 1300 gebouwd moet zijn. Dat 
zou betekenen dat Brantgum als dorp in ieder geval a} zo'n 850 
jaar bestaat, 
Het materiaal moet het ons vertellen, van de mensen weten wij 
voorlopig nog vrijwel niets. Pas halverwege de 15e eeuw baginnen 
zij op papier te voorschijn te kamen. Het gaat dan om een akte 
van huulijksvoorwaarden tussen Aede Keympeszoon Jonghama en Hacka 
Gherkisdochter Eysinga, waarbij een zekere Liva Hommaszoon 14 
oude schilden rente uit Brantgum inbrengt. Tegen het sinde van 
die aeuw was Brantgum in 1491 betrokken bij het verbord, dat de 
stad Groningen sloct met een groot aantal kioosters en hoofdelin= 
gen in Oostergo. 
In het begin van de Ì6e eeuw waren de Saksische hertogen heer en 
meester in Friesland en zij besloten voor dit gewest een soort 
grondbelasting dn te voeren. In 1511 werd alle grondbezit geregi 
streerd in het "register van de aanbreng”. Voor ieder stuk land 
werd een bepaalde fictieve waarde vaatgesteld, uitgedrukt in 
“florenen”, een toenmalige munt. 
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Tat was het begin van het floreenstelsel, dat nog heel lang de 
grndelag van aen aantal helastingen ja geweeat. 
Dat register van de aanbreng vertelt ons voor het serst wat meer 
over Brantgum en zijn bewoners. Eet leert ons dat het dorp in die 
tijd negen boerenplaatsen rijk was, waarvan MHonsta met zijn 110 
pondenmaten de graotate vas. Andere namen van zaten Waren onder 
neer Amminga, Jeringa en Teijtiema, Tesamen telden de negen 625 
van de 969 pondematen, waaruit ket totale grondbezit van Erantaum 
bestond. De gemiddelde grootte van een hedrijf was ongeveer 69 
pondenaat. Voor die tijd waren dat flinke bedrijven. 
Voor de kerk ea de pastoor Has ook gezorgd. Vaar het onderhoud 
van het gebouw was de opbrengst van 14 pondematen beschikbaar 
teruijl de pastoor aanspraak kon maken ep een Kuis met 60 poh- 
dematen land. In het dorp hadden zich in de toop van de tijd cok 
ambachtaiieden gevestigd en het register noemt ons er twee van: 
klaermaker Claes en wever Jacob. 
Eet sing Prantgum goed fn die dagen en dat bEIJKE ook uit de 
jaartax, een belasting, waarvoor jeder dorp aangeslagen werd. Het 
meest betaalde Terpaard, gevolgd door Hes en Brantgum. 
In een volgende afWjering meer over de kotgevallen van Brantgum 
in de volgende aeuwén. 

, u.T.Keaume 

RADIO OMROEP "FRYSL4N" 

Voor diegene onder U die via de radio geïntormeerd willen worden 

over de geschiedenis van de eigen regio Kunnen op ZATERDAGHORGEN 
om 10,20 uur afstemmen op de FN band 107 Mhz, 
Om deze tijd wordt het preogramma “Poncweg door Ge historie" uit- 
gezunden door de LONOF. 
Deze programma's zijn gestart op 21 april j.l. en vinden eens in 
de 14 dagen plaats. Gastheer en spreker is dhr. A.Medema, streek- 
archivaris te Dokkum. 
De eerste twee nitzendingen hadden/ hebben betrekking op Dokkum 
en hierna komen de omliggende gebieden aan de beurt. 
Haar onze mening het luisteren waard dus afstemmen op de Ff-band! 
ZATERDAGHORGENS om 16.20 uurs}: 

KAAK ek Akker kk 
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CURSUS CUD SCHRIFT / ARCHIEFONDERZOEK 1990/1991, 

De laatste jaren mogen de archiefdiensten in Nederland zich ver- 
heugen in een toenemende belangstelling. 
Dat geidt niet aiieen voor de grotere Gemeente- en Rijksarchie= 
ven, maar ock voor het archiefwezen in de dunnere bevolkte atre- 
ken van ens land. 
Door veranderde arbeidsverhoudingen ( deeltijdbanen, vut, etc) is 
de vrije tijd toegenomen. 
Velen hebben gelukkig de drempelvrees voor archieven overwonnen 
en zijn vanwege hun historische interesse enthoustaste archief 
bezoekers geworden. De vraag naar de historische wortels van het 
bestaan — de Amerikanen spreken over "“rocts”* zal de mensheid 
aitijd blijven boeien, 
Daarnaast is er, enerzijds door de "verzakelijking" van de maat- 
schappij die werd ingegeven door de naodzaak tot bezuinigen, 
anderzijds meer en meer aandacht gekomen voor cultuur. 

Vele archiefhezoekers voelen zich echter gehandicapt bij hun 
werkzaaaheden als gevolg van een gebrek aan kennia dis nodig is 
om de bronnen met vrucht te kunnen raadplegen. . 
Anderen hebben meer belangstelling voor oude lettertypen en 
schrijfwijzen of zouden meer willen weten over methodische pro- 
blemen 
Een vaak gehoorde vraag is: Koe pak ik het (genealogisch of his- 
torisch) onderzoek aan en hoe kom ik tot een verantwoorde publi- 
catie? "… 

Om hieraan tegemget te komen zijn wij vanuit het Streekarchiva- 
riaat Medrdoost Friesland van plan om Èn het seizoen (m.i.v, 

„Ooktober) 1990/1991 een cursus oud schrift (paleografie) en ar- 
“chiefonderzoek te organiseren o.l.v. de streekarchivaris. 

ze curaus zal bestaan mit í5 à 20 lesavonden van 19.45 tot 22 
uur (inclusief koffiepauze), 
De deelnemers ontvangen ieder een syllabus met oefenmateriaal 
voor het ontcijferen van oude handschriften. In de cursus wordt 
ook (ruime) aandacht geschonken aan regionale geschiedenis, gene- 
alogie en methodiek van het onderzoek. De lesavonden zullen zul- 
len eens iu de Id dagen gehouden worden, waarschijnlijk op maan- 
dagavond, met inachtneming van de schoolvakanties, 
Eén en ander ís afhankelijk van de mogelijkheid om de studiezaal 
van het Gemeentearchief van Dongeradeel te gebruiken i.v.m. de 
verwarming van het gebouw. 
Naar schatting zullen de kosten voor het volgen van de cursus 
ongeveer f 50.- tot f 75,- bedragen, inclusief het studtemate- 
riaal. Het is niet uitgesloten dat ue een lager tarief kunnen 
Nin omdat de opbrengst slechts kostendekkende behoeft te 
zijn. 
Zodra de gegevens exact bekend zijn zullen we deze via de 
geëigende media bekend maken. 
U kunt zieh voorlopig voor deze cursus opgeven, het liefat tele- 
fonisch O5190-4939 of *s avonds 6634 onder vermelding van uw 
naan, adres, postcode/plaats en telefconnummer. 
Wij nemen dan vanzelf contact met U op. 

A.Kedema, 
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HARKE SIPKES HOUTMAN, 
molenaar te Dokkum en zijn nakorel ingen. (Di. 8) 

In het jaar 1814, het jaar waarin Harke Sipkes Houtman de 

Groote Molen' kocht, was Friesland weer een vrij land. In 1813 
waren de Fransen verdreven en kwam er een eind aan het Continen- 

taal Stelsel, dat wurgend wag voor onze economie. Handel en nij- 
verheid verwachtten een komende bloei en dat perspectief bracht 

Harke Sipkes Routman wellicht tot het besluit een Rog- en Weit- 

molen aan te kopen. 
De koopbrief die 18 maart 1814 werd gepasseerd werd opgemaakt op 
briefpapier uit de Franse tijd. Links in de bovenhoek staat het 
legesstenpel met vermelding "EMPEREUR FRANCE", d.i. keizer 
Napoleon van Frankrijk. 

Uit hoofde van de authenticiteit wordt de koopbrief van 18 maart 
1814 in copie overgenomen. 
Bij lezing zal duidelijk worden dat voor genealogen dergelijke 

koopbrieven een bron van informatie kunnen zijn. 

  

D. van der Werff, 
faadealtelijke traascripije der Eaapacte) 
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Voor ons Gerhardus Wiebes Posthuma, an zijn ambtgenoot Jan- 
Klaasesz die deze mede heeft vertekend, beyde openbare Notarissen 
Residerende te Dokkum in het Departement Vriesland is gecompa= 
reerd- Trijntje Jacobs Wed. Eelke Kornelis Kläversma wonende te 
Dokkum- 
Dewelke onder vrijwaring ter sake van Evictae verklaard verkogt 
en in Eigendom overgedragen te hebben aan Harke Sipkes Houtman, 
wagenmaker te Grootegast, Een vierde gedeelte over hoog en jaag 
An een Rog en Weitmolen. Staande an gelegen in de Zuiderdwinger 
te Dokkum de Groote Kolen genaamd. benevens de Geregte helft in 
het zuidelijkst gedeelte der Molenaars Huizinge, thuin en zomer 
huis op de Molen uit ziende. Staande en gelegen te Dokkum în wijk 
D ne 185 met het guotieële aandeel aan de Molensars....enz.enz... 
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Alde Sechjes. 

  

“VERKOOP 
van gerooide Stambomen 

te HANTUMHUIZEN, 
ep Eaterdag 2 Februarl 1018, 
8 voorm. ÌÛ uur, waarkij 

zware populleren stammen 
(klomphout),damleggers, hek- 
palen, kap: en brandhout en 

      

  

      "Der ha B it swart op wyt, sel it &ld 
jfke, doe keem de pastoar ap in wijt - takkebossen, ooz. 

SR TN gade feirbt ‚CP: pe VRIES, Dookem. 
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TOPONIEMEN UIT DE PROCLAMATTEBOEKEN. 

De laatste jaren ben ik zo nu en dan bezig met het in kaart bren- 
gen van de huizen van Oosternijkerk. Het is mijn bedoeling om 
uiteindelijk een lijst samen te stellen van elk huis in Ooster- 
nijkerk met daarop de eigenaren en bewoners van genoemd pand. 
Daartoe staan velerlei bronnen mij ten dienste: 

— persoonlijke mededelingen van huidige bewoners of oudere inwo- 
ners Van het dorp 

= een lijat van de huizen van Oosternijkerk, samengesteld door de 
heer Thomas Holwerda, ocud-inwoner van ons dorp wet speciale be- 
langstelling vaor dit onderwerp. Deze lijst ia samengesteld in 
1947 en loopt tot 1955 (de oudste gegevens uit deze lijst komen 

echter al uit de vorige eeuw en komen uit het geheugen van de va- 
der van Thomas Holwerda) 

— het woningregister van Oostdongeradeel (dit register geeft ech- 
ter alleen de hoofdbewoner) 1932-1952 

„- de bevolkingsregisters en volksteilingen 1829-1914 (deze lopen 
tot 1932 waarop het woningregister aanaluit met hetzelfde num- 
mer!) 

— het notariële archief van de notarissen van Metslawier, 1417-1915 
(dit is zeer tijdrovend omdat alle protocollen deorgewerkt moeten 
worden, voor elk jaar een protocol met wel 200 nummers!) 

- de floreen- en reèelcohieren 1700-1858 
= kadastrale leggers 1832- heden 
—= gpeciecohieren 1760-1805 
- weesboeken 1582-1811 (19 van de 35 boeken niet in te zien) 
-— hypotheekboeken 1610-1811) (11 van de 25 boeken niet in te zien) 
— de praclamatieboeken en registers van Kkoopbrieven van Oostdonge- 

radeel 1606-1811 (helaas zijn vijf van de achttien delen niet in 
te zien omdat ze daarvoor te zwak zijn} 

Een hoeveelheid materiaal welke niet in korte tijd doorgewerkt kan 
worden, maar vele jaren tijd vergen! 

In dit artikel gaat het mij omt da laatat genoemde bron: 
De Proclamatieboeken. 

Als dk op het Rijksarchief bezig ben om bladzij voor bladzij deze 
boeken door te werken, om daaruit alles te halen wat Oosternijkerk 
aangaat, kom ik ook vele malen andere interessante zaken tegen. Een 

groot aantal namen van stukken land, huizen en boerderijen, verko- 
pen van bijzondere gebouwen als molens en herbergen enz. 
Nu lijkt het mij van belang dat ik in de komende Sneupera ateeds 
een aantal zaken vermeld welke ik onderweg tegengekomen ben, waart 

een ander misschien iets aan heeft, Helaas ben ik hier niet direkt 
mee begonnen, Mi = M1I8 zijn al door mij verwerkt. Daarom nu een 
bloemlezing uit de delen Mi2 (summier) en deel Mil (eerste deel 
waar ik gericht hier aan gewerkt heb). 
De nummera vooraan geven de bladzij aan waar het betreffende woord 

op voorkomt. Nummer 7êv betekent de (ongenummerde) achterkant van 
bladzijde 78. 

Deel M 12 7 1759-1769 

118 Philippus Weidenaar koopt twee stukken land wan Jan de With 

voor 410 en 307 eg (Chirurgijn te Anjum) 
159 De kerk van Anjum verkoopt grondpachten van Nitma, Botma en 
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andere boerderijen 
197 De molenaars-zes te Oostrum 
200 De Broske polle te Engwierum 
210 Het oude schoolhuis genaamd te Engwierum 
244 Het länd “de Slijpe” in zee gelegen, te Lioegsens 
a47 De oude bleek, aan de Aalsumer Vaart 
265 Het Cantersland te Ee 
285 Verkoop Tjalsma, nummer 4 te Peazens 
297 De Lep te Lioessens 

Deel M 11 : 1751-1759 

19 De "Kleise Splijpsteen" te Niawier 
25 Een huis genaamd “"Kuiske" te Jouswier _ 
3 Een atuk land geìegen onder OOSTERnijkerk (waar meestal van 

Nijkerk zonder meer gesproken wordt) 
53 De "Schota-negen" te Anjum 
75 De "Wierfenne" te Ee 
78v Een stuk land "in de warren” onder Ee 
8á "De traen" genaemt, te Ee 
87 v De "Gerben Sjerds drie" te Ee 
100v Boerderij nummer 18 te Ee, genaemt het Oud Hof 
113 Een boerderij "het overzet” genaamd 
119v De "Ban-iester" te Niawier 
120 Verkoop van de boerderijen 4,5,6,11 te Aalsum 

5 en 6 te Jouswier 
126v De "Buirfenne" te Jauswier 
145 Een huis "'t Prinsenhof" genaamd, te Anjum 
145 Op de Gansepolle onder Anjum stond in 1757 al een "huis en 

luttikhuis" (Zie boerderijenboek bl. 27} 
148v De lange twee te De 
175v Verkoop van de polderplaats by Dyxhorne te Ee 
184 Twee pondemaat land “in't kleine mienschar bij de eerste 

ĳ inwegh" onder Anjum 
188v Op 't Nes aldaar, te Engwierum 
191 De iange vier, de Schapewegh ten costen, te Ee 
191lv De kromme vij£ 
195v “Het Langhuis" te Morra 
1397v Verkoop Sinia sate te Anjum 
198 Over de Barten, te Anjum 
209v De Popmafenne te Anjum 
2ldv Meerlandt en 't Reid, te Jouawier 
217 Snakkerburen te Ee 

Om u een idee te geven hoe verrassend dergelijke koapakten kunnen 
zijn, een voorbeeld uit Proclamatieboek M 11. In het jaar 1753 op 
5 november vindt de verkoop plaata van een pelmolen onder Dokkum 
maar op het grondgebied van Oostrum, bij het vallaat. Heel bijzon- 
der ís dat het bouwjaar van deze molen aangegeven wordt: 1718. 
Op de kaart van Schotanus-Halma uit 1691/1718 staat dege molen nog 
niet getekend, het “verlaat” wel (nog steeds is deze sluis aanwe- 
zig waar het Schapedijkje de Zuider Ee kruist!). 
De kaart van Eekhoff. uit 1855 geeft de pelmolen wel aan (zie de 
kaartjes). 
Het yvallaat en het vallaatehuis, ook in de akte genoemd, staan al 
wel“op'dè“kaart van Schotanús getekend. Aardig is in de akte dat 
de nieuwe eigenaar van de pelmolen het vallaatshuis zonder verdere 
kosten mag gebruiken (op f 1,50 na) mits hij dat huis EN DE SLUIS 
goed onderhoudt: Het lijkt een vroeg voorbeeld van privatisering, 
waar de overheid tegenwoordig de mond van vol heeft! 

F wel 
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De koopakte Juidt aldua: 

WALLE MEELIS pelmalenaer en ANSCHIEN SCHIERINGA egtel, te Doccum 

B-.B.C. (= begeren bode en consent= toestemming) op de coop van een 
Heerlijke wel-gereguleerde, seer gelegene agqtkantige peimoolen in 
den jaere 1718 Nieuwgestigte, met allee wat daartoe en aan behoort 
niets Excempt als alleen de sakken, die de copers op Tauxatie ont-— 
vangen en bij 't le termijn betaelen moeten. Staande op de Griete- 
nije grondt van Oostdongeradeel, bij 't vallaat onder Oostrum, met 
het vrij en eeuwigdurend gebruik van het vallaatshuis, des hetsel- 
ve behoorlijk te onderhouden, het vallaet wel op te passen en 
jaarlijx te betaelen een carqì 10 strs eeuwige rente, ten profijte 

van de Grietenije en bij yder vercopinge of alienatie (=vearvreem- 
ding) àrie cargls, breder ‘acte daeraf zijnde, wijders met lasten 
en profijten als van oudts. 

Dus in coop bekomen van ANTIE HENDRIEXS wed. wijll. EIJLDERT 
Y8KES, wegens haar selfs vaar 4 en 't reat door uitcoop bekomen 
hebbende van DIRK en RINSKE EIJLDERTS voor 2/10, dus voor 74/10, 
voorts LOLKJEN EIJLDERTS, huisvrouw van ABRAM BUWALDA wolkammer 
binnen Doccum, YTSKE EIJLDERTS, huisvrouw van TIEBBE WATSES, mr. 
molenmaker onder Oostrum, geaterkt met hunne resp.ve mannen en 
HENDRIK EIJLDERTS huisman onder Driesum te sämen voor de overige 
3/10 parten en so met malkanderen voor 't geheel, 

vaor negenentwintigh hondert en veertig goutguldens (= f 4116,-} 
te betalen in silvere munte op primo november 1753, 1754 en 1755 
ijdermaal een dardepart: breder de coopbrief daar af zijnde.      

   

R.T. 
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LEDENLIJST 15 MAART 1990 NOOT 
we en ge mm en en 

EUREEENENEEEDENEREEREERERIEENEREREENONDRNAGENEEERSRRERAERDEERSERIEESS 

HAAN ADRES POSTCODE WOONPLAATS 

O1 AARTSKA.R REIDONP 7 9101 HJ DOKKUM 
02 BERGENA.L.J. NYERUORREN 26 9137 8J OOSTER-NIJKERK 
03 BOER de J. VLEESMARKT 35 9101 MJ DOKKUM 
O4 BOER de J. EELAAN 3 9101 JE DOKKUN 
05 BOER da J.EN A. ANJELIERSTRAAT ô BIO KE DOKKIN 
O6 BOERSMA H. WOUDWEG 37 On 9101 VJ POKKUM 
07 BOONSTRA T. PROF.V.GINNEKENSTRAAT 7 6524 RB WIJMEGEN 
O8 BOUMA G. WALING DIJKSTRASTRAAT 2 O151 JK HOLWERD 
O9 BROERSMA-HAAYER KOBBE 53 9101 ZJ DOKKUM 
10 CUPERUS G. LANGGROUSTERWEI 4 9137 RM OOSTER-NIJKERK 
11 DANSTRA G, H.J-HAISMASTRRAT 21 8061 BV GIEKERK 
12 DIJK H. P.O.BOX 16 12415 CEMENTON NY USA 
13 DIJK van J. GROENELAANTJE 4 BO71 AZ NUNSPEET 
iá DIJKSTRA Joh. de JISTER 24 9062 HJ OENKERK 
15 DOUMA D. TUIKSTRAAT 21 9123 JG METSLAHIER 
16 DOUMA D, ROORDHOLDERWEG 122b 9781 AL BEDUM 
17 FARNER A, WOUDHORNE 105 S101 NT POKEUM 
18 HANIA Sj, BONIFATIUSPLEIN 19 9101 VD DOKKUM 
19 HANSMA A. en T, HEGEBUORREN 25 . 9151 HR HOLWERD 
40 HARNSMA 0, JASMIJN 24 3103 RR PDORKUE 
21 HEERINGA J. FENNEWEI 22 S146 CE _HENTUN'UITB, 
22 HERREMA 6. BYLVAWES 3 G151 HK HOLWERD 
23 HIDDENA-KNOL LINDE 45 9304 AX DRACHTEN 
24 HIEMSTRA-ALEADA STATIONSWEG 22 9101 HZ DOKKUM 
25 HOEKSTRA J. FOSVERTERSTRJITTE 13 9172 PR FERVERD 
26 JAGER de D. ZUIDERBOLWERK 111 91G1 HX DOKKUM 
27 JONG DE G. WIESTERWEI 20 9143 WJ NES (D). 
28 JONGELING G. SKULESTRJITTE 21 9123 KB HETSLAWIER 
23 JOUSHA Y. MARKT 24 9203 AA DRACHTEN 
30 KEUNE W.T. LEGEWEG 2 9101 HC DOKKUN 
31 KLOKMAN D. BROKNUI 8 9101 EX DOKKUK 
32 KLOOSTRA B.R. WESTERDIEPSWAL 10 9291 CH KOLLUK 
33 KLOOSTRA F. WESTERDIEPSWAL 10 3291 CH KOLLUN 
3d KOOI van der KH. BOTERBLOENSTRAAT 13 9101 EL DOKKUM 
35 LEUSINK Th, LANGGROUSTERWEI 3 9137 RL OOSTER-NLJKERK 
36 LEY D.J. SWEELINCKSHOF 23 2253 HE VOORSCHOTEN 
37 LEY van der BR. BLOEMKANF 24 9202 CB DEACHTEN 
58 LUDEMA J.B. DR.CAKPEUYSENSTRAAT 37 9101 NT DOKKUM 
39 MAST 0. PASTORIJSTRJITTE 7 ii VC WIERUM 
4D MEENS J. JINKEPAED 3 9287 HC TWIJZELERHEIDE 
Al MEER vd G. WELDINKHORST 20 7531 EK ENSCHEDE 
42 PLANTING D, HALBERTEMASTRAAT 1 9145 SB TERNAARD 
43 SCHAAFSTRA J. FULDASTRAAT 5 9101 WE DOKKUM 
Ad SCHOORSTRA P. LEDERSTRAAT 11 5684 ZV BEST NBr 
45 SIJENS J.K. TERKAARDERHEG 35 9141 TW WIERUM 
46 SLAGMAN F. TROUBADOURSTRAAT 32 2171 TU SASSENHEIM 
47 SKITS E. STENENDAH 10 8101 MZ DOEKUN 
A8 SMITS E. RUGEBOLSTRAAT 19 9101 EG DOEKUN 
439 SOEPEOER P. MOARHSINNE 8 9151 KM HOLWERD 
50) SPANJER L.B. POSTBUS 71883 1008 EB AMSTEEDAM 
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STOEL L.M.K. GOUDSBLOENPLEIN 12 dall ZK AERDENHOUT 
TIESMA-v.d. WERFF VINCENT V GOGESTRAAT 22 2343 RN OBGSTGEEST 
TILBURG van 5. VLEESMARKT 53 101 MT DOKEIM 
TOLSHA R, EYT3 EIN 16 9147 SH GOSTER-NIJKERK 
TORENSHA J. WIESTERWEI 11 9143 DP HES (D) 
VEENINGK Sj. DR.CAHPHUYSENSTRAAT 3 SiO1 HE DOKKIN 
VELLENA J. TOTTER 2 8446 DX HEEREVEEN 
VIERSEN O. BEVERWEG 18 8255 RU SWIFTERBANT 
VISSER F.F IJSVOGEL 85 9101 XT DOKKUK 
VISSER H.K, BOLIVIASTRAAT 13 2622 BE DELFT 
Von OE, HILARIDESSTRAAT 6 S101 CG DOKKUM 
VRIES de W.t. FAUNA 53 1273 GW HUIZEN NE 
WEGER de G,K.J, FISKERSPAED 2 Sid VM MODDERGAT 
WERFF vó D. SUUPMARKT 20 SGL LM DOKKUM 
WERFF va F. RINGIASTINS 3 8925 GK LEEUWARDEN 
HERFF vd J. de DIJK 16 3101 MN DOEKUN 
WERFE vd L, VALKSTRAAT 26 6622 KT ARNHEM 
WIERSMA HK. WILGENLAAN 15 9101 SB DOKKUM 
WIJBENGA J. BKIERSTINS 3 9269 UN VEENWOUDEN 
WUST TH. BOERKANF 47 9431 KT WESTERBORK 
ZWART D.A. TIDSTERWEI 32 13 EH EE 

nummers woor de namen komen overeen net het betreffende onderwerp). 

8 * te DOKKUM VERENIGING de * 8 
nertsen enE merten erneTeerirtsenrerIEEREESLEEtdrsr£ 

ONDERWERPEN, 

FO/AARTSMA; KAATSWEDSTRIJDEN 1875-1950;S3CHAATSWEDSTRIJDEN 1915-1950; FO/KI 
FO/WETDENAAR 
ALGEMENE HISTORIE 
FO/de BOER-TILMA: boerderij WEERDENEBRAS ; HANTUMEUI ZEN 
Fo/de BOER de VRIES, TURKSTRA:POPTA SLOT; VOGELSANGE SATE;ARMHUIS AALSUM 
FO/BOERSMA; POPTA SLOT;BUMA BIBLIOTHEEK; SCHEEPVAARTMUSEUN GRON /SNEEK 
FO/DIJKSTRA, KANSTRA, HUIZENGA, BOONSTRA 
FO/BOUMR, ZOODSMA, RUNIA, ZWART, BEWIE;MINNERTSGA vanaf 1920 
FO/HRAYER 
FO/CUPERUS, RIJPSTRA 
geen opgave onderwerp 
FOFDIJE 
geen opgäve 
FO/STREEKSTRA, 5 IPMA, BREMER, DIJKSTRA 
FO DOUR 
geen opgave 
ORGELS 
geen opgave 
FO/HANSMA 
BRANDWEER OD/WD;GEREF.KERK DOKKUI; VEERDIENSTEN WADDEN /ZUIDERZEE: ERIESCHE 
FO/HEERINGA; vele families in Friesland 
NED.HERV.KERK HOLNERD: FO/HERRENA; diverse publikaties 
geen opgave 
FO/HRRTMAN,HIENSTEA in DONGERADEEL 
geen opgave 
FO/DE JAGER, SYTSHA, BRURIA, DE GRAAF, EILANDER, RONNER, KINGMA; JOODSE FAM, IN 

20



FO/DE JONG; INWONERS VAN NES:GEREF. KERK MES 
diverse publikaties 
FO/JOUSEA in OD, de GROOT in HOLWERD, PAUZINGK OD/WD,TILNA FERWERD 

vele publikaties;KERV.GEMEENTE DOKKUM 
“geen opgave 

PEST EN FRIESLAND 
FO/KLOOSTRA 
Fo/van der KOOI te OOSTRUM 
geen opgave 
FO/LEY; huizen in VEENWOUDSTERWAL 
Fojvan der LEY/KOLLUM; HUIZINGA, BROERSMA 

geen opgave 
eendenkooien WD 
geen opgave 
FO/VAN DER MEER in publikatie 
geen opgave 
diverse publicaties, tekeningen 
FO/SCHOORSTEA in publikatie 
geen Opgave 
FO/BIUWALDA, SLAGHAN, JAARSEA 
FRIESCHE ADMIRALITEIT 
FO/SMITS,VD HOEK, OSINGA, SEEFMA, SCHOORSTRA, VISBUURT: diverse familles 

kerkelijk grondbezit BOLWERD, publikatie ROLWERD, HANTUK 

FO/NIERINGA 
FO/vd WAGEN 
FO/TIESMA-TYSMR, BOONSTRA, vd WERFF 
FO/van der ZWAAG, FOPMA, SHIT 
BRANDMEER O-WIJKERK, HUIZEN O-MIJKERK, FO/KOOISTRA, HTENSTRA, HEENSTER 

FO/TORENSMA 
geen opgave 

FO/VELLEKA: het dorp EE 
geen opgave 
geen Opgave 
geen opgave 
huizen in DOEKUM, KLOOSTERS, FO/AKKERKAN, HANKINGA,VD MOLEN, VOS ;ansichtkaar 

Füfde VRIES FEODEMA in DANTUMADEEL en Où/WD 
FO/GROEN; VISSERS en SCHIPPERS te MODDERGAT 

FO/vd WEREFF, HOUTHAN, PANBAKKER, FEUGEN; diverse publikaties 
FOAvd WERFF, STAVORINUS, WIELSTEA de GEAAF, de BEEK, MELDER 
FOf/vd WEEFF, vd WOUDE, RIEPEN, BOSMA (hardegari jp) 

FO/vd WERF, vd KOOI 
FO/NIERSHA, WESTERBAAN, WOELINGA, van DIJK 
geen opgave 
FO/GERRITSHA : 
OBRMA ZATHE;MELLEMAGEE:BOER en KOOIKER onder EE;diverse publikaties 

(de nummers Voor de onderwerpen komen overeen met de namen). 
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har an en adr or ee, 
U mag ziëh watcht afertgen, wia [3 da ou- 
van beam en war zijn din dlepa kapts. 
Wied Teak be dln beorvormde bes it Ee, de 
TmijatëE ijn in dla keen wart che idoeentatane 
SCHETEN Hi dâ erder, 
Karvam de kak moat opotkeract worden. 
POEROUTETEEL Poarmen ven dul mil een duur 
Woord. 

Nog stede Speek de cera Leeg dt natste 
vloed an det maat er billen windt men. 
heer ve aart zen dln ot ader 
hearnchan, hij loopt wi cle Granle Loi 

Hel gediouw La gemid aan eert zaken Jurlg- 
Bien barrankelijk pastoor w Wari, 
dezena vanaf (228 tot zijn douct at 1280 aid 
win kkacerter Madd gearin, Preven an vlt- 

vieren hij 
Bit Wat, pgb rare vee orka, ze 
wonder. 

Eerrn op zekr vorst Legrucdan de Sis. 
Fkar al gouden hedkkek hu dr: aurie var Het 
kiooger, „EnL ze hadden gehuenrl var 
rooftuthekge benriar! 
Die mactran nltutee te klok in haren 
krigpen. 
Ee | tjd laken métlarmmch, werd tat 

laadwecheïjk  Lesinnad en 
wervend. 
De roet waste van hat beeman van de 
Khol mn waar dee began 
Snel an verwtd begonran de manni m 
graver en Bet groten Eje zingen ze icsi 
Behiktdnen. De klokt 

Én wlkts: deze aruit namen maar Lot hun 
wro stkiek zeikto do Kho wwenj Weet gra 
var, weer zekie de sik, 
Ket gnd van hert Koc was ded rde masters zoe 
der klok moeten vertrakken. 
Ingma Stigt oare betse large cle am 
gem, Fait pad vett varct che herk Opt, te 
feeen atvanenute Mar vlak ser cht ter garde 
bemaling van mensen, drië naal te het 
kerkhart Gap, ‘de wrenargerg’. dt orn de dui 

ve be ordalaicherl 
Etmetis hikt de man naar hot grote bouw: 
werk, vanral de posnkrasor vint hij Inte- 
TEGEL. 
Oetz muur ba mog echt etri, gert zware 
meters dikke, vd gpole Frau vake 
apgetirakten mu wan dacht ankeler 
zeen snel roman Zin amgebractt 
Der omaus ba vlak Mee Us tapbeorest van me 
Frivan Boisseordsboricage in 1233 apar 
wokken. 
Motta word voel gebrek gamaakt wan 
haat bekerrde buwlutsen vrat wers vidkantscha 
Bilk 

Dit weerd Bargen beer Schil it beat Duit 
te 
Blerwar in dâ ssonmtrarir van da keek bend 
en, zier frame keksjsteen, magen 

  

  

zatalen, in de worn van menzengedehten 

dak: ie pe zien der de muren letat zin 
aapehoagd. Oek in Caan (Prankrik] zien 
waa bij eeen vude hark cotdeles, dak, à de 
var van En rme, Chok dier zijn 
Ús at Ber Opgehoerd,. 

Has dak wol nuu not Dental pannen la ge. 
kek, waa wpeper vooren van dezelde 
annen waantee de kerk van Oostrum: nog 
dees hekek: la, nametijk de meeniken on 
De ron, 
Arrmichderds. heek che man verder gr komt S&- 
zecht bj het koor, Hij orttikt dat beet soor 
ze mear Fast ieopt maar kantig gesloten 

ft teen Ira HT gebekt zijn mat gebr 
Frukirs war het cude macadaat. 
Ck Ba zuidmuur kert ein zettenlas. allan 

zjn dr ston bip vaal gestee dam In de 
„teru. 
Za zijn haas en lang an dogen Diteen pien 
uik, Wia naar SA grthiech. Doors: de 
kerl, wan Ea zowel de rortddmee ot gas 
sche bouwevize Kent, nog wet hed éen 

h. bn ewsaark. TTE Paola . 
Ur ee zuichraans. bomar wer chu verden ue 
akule ca apen van de sacridie. De he- 
zoskar bagript at bar ame kleen geksuwijs 
Fate) zijn gowteen?, ral Vaggént da heek, aan- 
gerbera was, Hier weerd mat 2/04 Erhâds- 
zker an bemad. 
Os mer, eon. teder in het Jaar 156, 
werd Dilar den: arn ngsetagen. Venzichtig 
kroop aen donkues acti doer het kapotte 
raar, Schlsheig uak hij ore zieh han. Ein- 
dolik scheer, het beh van zjn antoum om 
sen brain swondesakbeker. 
Ze nel or pertes cs er vosijk, Klooe Hj en 
mrnite weer rune Bulten Bft ep snel weg 
Pe odt zvon Lekar beke dijn menik. 
Da volgerne Gu keegen Siman \utez, 
kerkvoogd mm Jar Takaar, tacten de 
Kh vér) han Keen, af vabrgk ktsl 
Ear beknr. Snel asten ze spike met 
keppen on bisehln bwa vergulde kalken, 
gan Mheen gfantbie tf tnige andors 
Koste zoken nttr do Humma sting, 
Vooren zou Slsck van Hurmakfa op het 
zilver passen. blu Gean veg lia gvcar des to 
ran verlaten. 
Cas cha westrrnas gen bonen war weed je 
deur be door omt ieetkor duidelijk te 
harkaeinen. 
Mij trekt dat cle weeticteur en tarn ult 
klaine grimmige baksteen le sefatrok- 
en. Bersenciun ik es toron bêktioaë dere 
Bert lenige apets, 

in dere vreserijde betrindk zich du wgan- 
wenoerdige ingang Hier (nief ter: Amd in. 
ten gestaan bebe mei man zadeldek 
drkl bij am waterdruk dat ce Loran er- 
BET in B vijg ture Tijn kr jin et 
beat. Iradrrioad alge ader boz (antal dee ij. 
Gp eum Lakering van Jacob Stettigwert 

kont de toren nog ver zoals hij er in TA 
vit za. 
An WBAÀ hac! rai plenren voor afbraak vér 
de rude zodekdekiven, moar Socrdet da 
berrelking dr op tegen was ging cé zink 
meal met dk. 
Us Less at clan tevens beunarsallig gewor 
den vraa, dddeor Aelen de Hesen P. 

  

Kerk an toren 
van Ee in 

Leng 

Kifaia ult Dakkrrn en H. Haarsma can 
Dredesanak in. 
Huts eri doaroluse in hun mepa vet 14 
alctcbar BET was: Val getanken, zo waren 
ee niuret op de veele zislder gescheurd, 
de trumur aars GB ttnirade var bege noar 
baneden gescheud, De westnur waa 
els st gedicht mear kzie, 

De derde selder hivond tiet vegen: da 
Mene in puede stant Ba de gekegaten wa: 
can vIkge stukken aten naai benedon pe- 
vint, as gerdg wal het huiden war cn 
klak. 
Rasen en Kiekirs ger, oe keditvoog 
don de raad tr hat gebrekkige én vino: 
Gera netssdererk Zan Ak eest. an COT 
Bijde be herstidton of gadaaneë;k ta varnde- 

weer Za besaammden de totale koeken sp … 
rien, 
Uerleindelik ward bosloaen mat alweer, var 
Wege de "pustobigkn verllggheit”. 
De Afbrusk ont deedenphouw ht 
bösteud aan Gu estar munrtarkelsh íH 
Jans an Minne Jams Zar dit in ee 
naast beet Mmnrmrzeak san woare akon 
beganen worn. 

Imabtaun werimk sah spchte kerkelijke 
cumTèsele rlär den aanial gisten in 
Pichal ien ae “eulie Eey, Uster r- 
rl tezan Daar in Ee? 
Uitaindeijk var) Suameer bizseht wear 

de heren van ds ctenminee in kan pijen 
Beh ulbtnderiijke moot tear ajen 
Elâren 

Man med heet erphorkeng and eert en ais: 
dem veegennogd hurAcria, 
Ok in hel detps hd man ot ee arn Far, 
BN etrocre grate teren zou It East wal 

j &urns betr hunnen doen den cia nuda 
j Bnvevalipe zdektkanent 

Craar blt Mig waag man her wel er eon, 
da lot van Suarneer Att uls workeetd 
Harren Maar, … Pretttst ved groei tn beige 
warden dan de van Suameer 
Nu de oude teen Inrréadels verdamnon 
waas lori racer sma rde beerta heglnaen. 
De aänbeating vand piaaks Án Hel tzijn 
van bunemaacee Sybrand Wittwecan én 
gerake Eedocritein Vabvanut Gatennidaa, 
Oek architect Reerln zou biert] zanrtearks 
Www Fijn. Begsaran verd nest het hege 
gen wan Bles futecteirteertan, … 
har eerie gedaelie van de Loran wierd Bär 
ste binnareijde me: tet vude matatai 
wms) apyätrokken, de moat Frat hiet 

ciksteeen. 
Da ae verand & zijn gebaat orga 
trier, vel gr[jas belectunn. 
Al ies al ef bear ard di hande: van ge 
Zornerler; Zjstre buf Iratie achiegping. 
-Úp vabere deg ingesmeerde a aehhtae: de 
Bekedanhaten man mad de oren. 

Has denarie mat lang of Beet war cet kerke 
„eagden kroug de nen In het vizier Thaa- 
HIMAD ita? big lemend liep de keerhewoerd tp 
TRamaln dn mèt de vegas waht Hij bier op 
“zend et 
De urchiteen zrtewtscardide det het nu eon- 
„FG Allie gebeuren, cater hij het de ede 
redagen te druk had met andery zakan, 11 
gevlg wos dat Konstin zijn ontzien; kreeg. 

pe E} februari BOS zoer zen wtegacering 
! gelosars: bi kaarekin WD, Begins te 

  

Ee over da kaise van de torn. 
De dee oord werd daor da 
BEN CL vld pevgperd oen f TO alt 
de lerkwoogdias bij ta passen in de 
kozen van cht nieue: hen. 
Baesndlen weerd gepra8t Ger hed beheer 
Dr vcruerbraad van clit nieuwe botetserk. 

Op: 26 maart 188 veerd van vergadering kn 
da heer gebyenicen. Hoer word ovmleg ge- 
piep Mias: che reivoagden en bevol 
klren, vol do nas vonmtilien mik bt 
Tele kennen, 

ban bontoel det da teven Jet aigondam 
mast wanden ven ne Hatlerigrdsch Her- 
vieerkie (euraeant, vert ook gabeuitks, Oe 
Wale Kestim verrden bemand op 
Fia. 

Mat che fuborzakseruatege bokaasen werd qe- 
brik gemaakt van altan en Goet- 

lesbi varcinsde de voro van de to- 
wiet. 5 Nlates nrg want de. peond roi af 
mat de deer grvukend, Waren de benne 
bösden gerst, de werkolijke tele 
Boete wielen teel ieda beger uit, tarik 
wen been) vie f 8,500, 
Dii jan Lazr sinds dir En mzerschom van 
ce gemee De grodendeste 
Frise bakztenen warden getruët var var- 
buarrelirag wers hed weeigedoelte Ee-Steetwak. 
blna its steur Loet intortaut. We volgen ome 
bezoeker vree np da voet, voorkchiig 
orant’ hij de zine beaute deur In de weent 
Wmuur, Hij geent if hert perd, daarna opent 
hij gaan turecei dar Cte 
Achat deze deur bevindt zich de kerkelijke 
Tinie waar Dlkte Zeng gezeockt waart, 
BA zer varsrordkerl teg hijkk Tú ruser het 
Kadan borrelt mat zwart sikenhoutan 
Webcriatn, spemchdeed a Be kleuren reed, 
Ewen, aal em blau 
Hat isde Van Gruisan wg, verumardigd in 
17580 dar Alfvering var Grusicmmt la hets in 

Alzeer Sn wars de ore 
arb, ven geerhank van Eelen 

  

  

  

   
   

Khense Warinde onder En ia nag 
‘BiPleeuzk, 

Dh lambrisering van hat graakt 
dot Jaet acus, simriermasn In Ea, in Even 
eens bewaard geldeven, 
Wrder valt he: can oa cie assi kerkbom- 
kan, opn enke (eas ziapleatzen), duch- 
ts baken (bertlde piamteanl an 

ieiankart Petr ela aersonk, 
Weale: ahgelsiet var: 'okoatal” Aaf kepsran 
Echastje warmee hel geld weerd Ge 
hennie tap deuren we zonden ahwerig wa- 
sen, Úi “vir red de shoots’ geteute 
ele eekoridag! 
Hecht Lusarovor de preskaboel meet 
dans k. Ceirsga he 1807 voorde scurd 
Ë geen binden zich de Erenedonkar 

dear art, uche tard ‘veannejachusf 
bende 
Hier tosechte da landadel an akgersetden, 
De zie bark Soet gerdennide plaaten: 
5 PATakt ven Rik OUT € verwa digid dr 
Gpelitscht var hot geslacht Obma Ender te 
varanen snel Cbpmat in 1655, 
Nard WET wonde „Jette Hendrik, Obená 
Op Ctma stam. vinsdan we 
te heen en kante vijcdehuzinge uit (Ertan 
ne aan Din saar it rekor MO Glarus 
dendert gemord. 
Dag darm barre doen zien nag wan verhaal 
wor det dis web he heron Obere voortdh 
Parse Ortthdga lag mac beer Olbeerns, cin 

Tes mêer) sterk slut encn Ea woonde. 
Dblsern maas wi zlchng ale dee langen on 
wennen: gel det Aten, hij velat eleeda op- 
teper re goedmshge Obers at buisr te 
Pether. 

Comus waland dat er voortdurend onder 
zjn chiven ward getshaun kntvarderde. 
Chers meh erdgozine. Gbeern dls mer 
vraa en dapper heenthäp die voor nk 
merd bang Aers. 
Ears wist bii rat zijn Weerd Aaarda wen 

      

Za



SP 0D betse Gelders soldaten Fe aar hn- 
deekzap te loaken. 

rg bne njen OI: vene am ijn man 
Fte Lil Maer ptrer 

Een pasechl van mar stefje Tam, amor: 
heute Isere man ber zetlehes der 
Kuaanken, 
Well grut laren, dn oasen Hei Öetdeenk 
adams her hapt. 
Panis gy Doma genk zie: oren bestekset 
ET MBE teer Íaerdichijeik zonen. 
Hat L5 mbt Brik uil pien THA man seen 
Ardin gesneden: barberi, Ledel woor da 

  

Jeerie HoougA, wenznds of Ok 
Hiokiltsga. 
Er waant rl ern Gableg He, mjs binet TAD     grietman vam ardea: dehae! 
Da bank van oe Hints :4 vul ngst 
mi, Twan laren zl: rr neten 
nlg fn vageaneden, eranser met lame 
wapen dêr Mhamelda's dn sale Frison 
belas Ar de rie gren kieashiacan, 
De aka are arena: duide Zaro 

he DE hest met blermtdA, wat allen Bac 
da Lade Wiler werled vrperd. In Je cele 
Wid premie Frisaland Mestntan mei 
dat ult var. het Cuilse hrizrsik. Dis Esat 
re EE macoost ia uitge sard, dateen: 

    
   

Ean var oe ruim Sl gisteren nde vak 

vanrmelut neg He np Ver Test rlunalds, 
oaren in HS, 

Het se aan mede zonceteran Mik dr dell 
Bij joe ie Kiemen zeskant faa- 
gb traedì. 
Ook healt deze tarvlin rog st prefer 
den Al nds TAPS nst maer in gebruk & 
bwareod on hel betfneven. be Jo bark). 

Dan valt Fat aug op pen Joer bijdhtjem 
DralBnken. vit bna steen gebekt. 
ie makät vermeeh: 
Anno WEN Wyme We tag aacmant 37 Dur 

Boer mij paer met tens 
baden, Hiel mone oven brear n 
nt Ot Bheidor. der Han 

Pama en voel geet. Aare fn 
ie ie hand pestlar. Doek 
hat an! riet enge dutamn, 2 

wr eere var je bieren. Bres 
ak cs raakt ons schor: ul 

Get Hamer part in her gei. 

Pan dai Nen ZT arie bezbuktt mt Ld 
Rad TTE LIV: ter helm 
Pasing me ter manrigg gia wan rg 
ruuforctibam. 
Je Goererlra wat Homai) Hi Jk ES 
se CWhek var \Aplsmna 73 Herduohier WE, 
Jr. Bpuch van Bouwen A Sr pact 
1e. 
Jr Geranke van Werteno 
Je Thitkla Atma 18 Juri 16E. 
de hees var Afplara Pt bvel KEE. 
dr Bfrck won Hoeralda SE 20 WA 
dr. Kamcbe var: Hurvalda 25 Maui IES, 
ve Ebel wat Mierlatama d Jenvai 

    

   

Hirst ia ctteljk op tu moan dM det 
Wrorsa's èn Hujneslikde aat iirhint lemme 
Es wargn. Zo scher bereed Hrsoldd 
ach In WE gerdor de Warkorengarij an 
Erin, cher tarra alnog ve En 
Het oog von den bose veerde dan al 

  

  

  
  

snel pedrokkan de het Arnie Fanart. 
Baten rn, ver nagedachtenk aan Saat 
per wan Niakhams, tttieden pe 1245, 

geta 
Die toon otel de Wurirdam al vergjsnke- 
Eren en an tek, do daon 
Hoofden, ijze inc rich beras. wettig 

krt ho Lair lusiehe ata vlgs. 
Epstaptrkans 1522 

- ÉraBeshri tut efo van dese hucptdal pe 
bean jongeling DS, Gndinger var. Ml 

bama zin innkgsten uitnd, witarkenen, 
naar BE iid, daor den glagpadert Amal 
pen God 1k Neambar KOS, C enbufgan 
Fk garage vm bek noden zorder srnig 
sahmehod wett gij met wat Fel or, 
kracinnen Tbhame Ale desk wit Lidal,   

Bh mesechy is gielen cht arrie Ho dor) Dêr 
Frau, rie boert der lougs, hen Beraad 
van den adel, lenen veolbelvend vee Kij 
GK 2 aarbeg an, zon hj in len oeteken 
van wear, zou hij naar ih gAki, s&fé dijk: 
VERRE vele: 1 iem Cartrof- 
Tier haden, roek 1u Khad bet beddaelde 
Frittlamd, a Ribe r, Pl vain A HETE 
uhgna an ala gpeiuigen wetten de schectrr 
ries parma melagst oer: shae ipeling, on 
tears; dt Fik, Evers Maezi on EReR- 
land zich npbie'd; en vanden: keda hij te 
ii beval nij gan verdarlalijka dumetn 
onopgtsmar onder de Iscles: pf; dik raar 
Ean ersbaenh Kuo, door zijn paigdieen 
kelzijg St Bip el, Chiasors'a Delig 2d al 
SchrBken, nuanr zeg, win kèn vanmdeting 
bergen an de isle leg van hei Fmoad- 
hf 
sntar Boerin er whoo ed, Iujg, Erwé- 
sr, rijker. het beastanan cor weten 
schep; Eelke, verkland un manhatlhert 
de drochr van cr amrce rhikgodenan 
rra vraprend:hh 20u hij hiet gptskbêr- 
wer, zin. DR siet gj Anoillrger eralter 
Pr dân wav boatlidgenotore? 
Elen gE, 10e aim aam reid tof de G5ean: 
Bt Oene Elotsgên hers gr veen ziel in den 

herre! verb; ap sien moan dee 
Teuwen en schraed dt 

H.&, Gerrienan 

Ürshet ale Indies var deze begot kijkt ca ba 
ZIjCknE mtr beat kots, vepar berge 1d emir 
houten keto gestaan haer dlo Iri te. 
waw. Beo racheen rror pe rat 

  

Nog mérinae Wit de man Puar been, 
BEF PIODE hel Hikers toi ctecif or maat ge 
wee ain. 

Mier staren geweken met Tiz schier 
GM poolen hol berte pgtharmt 

1. 

Dees erk muaeT toahdaleten bijeen zoe chankt 
hijr bonae reek langne feed maar buiten, 

Dh, Zwart 
Teearaet 2d, 

DiAatume order EE 
Tel. OR IR-iel 

    
  

Beschermd 
dorpsgezicht Ee 
Be 1e El van de pers Mardan Fries 
Eli prikoapetn, dae het bendschap van de gr. 
meet Degeradeel sen. Flijkens wen 
gifttwies man het Wooster Eeke zoo hon 
Hesp oude Lo de Lit bear gewder ;Ar aam 
Edmrurfe jr Brut} hebben bemin, 
hetgeen of een zic hoge ude wijs. 
Fn 144 is en he naan Jee 
He hear: pen dersukern met Smelt. pta 
permit WinkertrAafies vana de wenpaer 
raar de mi) Asnruirurn, ceaar de ce TST Jaar 
Otis Kerk sli? se mrûnkem Frar 

Pod Merv, Kers. die in her ha voo Met 
darp Haat, dater wit de Lie muk en was 
brûcger verarsohrijnlijk gewijd men de Heil 
ze Facngbthis, abn var Marlingaarde 
Wartena vant 1E pe: 1240, 
Ut glee honutijd zieren re nog de mamwvel- 
we Kragt eej Met ntfs en dien 
topen de kerlomuren. Eesluur erpel 
Vanpen wou grseng wien dar bk waarikeverke 
WDM op tore lemsijn gerestenreerd 
zer aorahen. 
Gurlgens, in de laatst jaren op dn dh ob- 
chat eet ruker jp geek sig een Fmk vante) am 
AAIDD Bint laaltoetsl Ei Karthterbslieke 
eu beeldbeskde panden in Èil be- 
zeneerd dragee gerehatmizec d. 
Werl paar ib det phête wetrtindenges ing aan 
de werestourmenie bebuwwlng sangopst. 
Er werden nl, ver een dorpen: en 

„houte ilsplen:helien. gepliesca. Eet 
Kralen ha veerch ijs amd prafset gpebor acht En 
er werden zen 60-al Knulen aangtpaatw Eil 
de Logans van oe ouda kewk wek dh send. 
Weten bewerken pepheetst en de Mgt 
minds lehtmglen werden vervangen 
daar vorleke srsajlonjnarns, 
Alam al veer lt elles ecn ieulan pele 
En det ervaar u pas zl: Anr de pitomsk 
aandoende Jtmpskom wandel, 
In de rue stuopekern stant op de terp een 
Velaamder mmo, ad. beet wl 
Eütgsovgseur “ Rroekhok”* genaast, 
ui keine vialbrerkingsnureim & ao 
wek, corde het eng ie in Mererland. 
Waar pook mek, Is zijl gaen redde Ina 
EED van Bit SOOP vlilen In ci gigen 
sand, En “It Bragtak'” refs u nil loen 
Tak's arn over de vleet berber wet 
vens men versthudenherl vin gnleke 
Fudge ratsbschangen én. ha Ee NB- 
elder eh het gemngne lag tn bewerken 
wor de lineenrxlukile. , 
Ph irpaie MELS, dle vroeger ertE ML zwe 
valttonde werk hebhen gedaan keeden u 
vand, En zi Wesen wan IE over prm, 
Zuarmber verdelen han geptrkd vinrden, 
eat een ocdselje aan ig une zeer ze 
Ker de notre alone ia. 
Ee en omgerimg zijn eén Pre van hei 
Dildite, Bop bestaande ryleumbandschap 
var Ploderlount, het Lerpenlarndstheap. Ker 
Ves Kcal choir ven gtt specheid, waarin 
rar en she vetapicek) ieoor da 
zich ts Bebssaaede gia fan pEceken. Teu 
neoscan van bet dop ligt ber vroeger 
““hillän"* de 2.8. Kolben, Een groet ta: 
Buorpebsed, vogue gen Geral opvallende 
tendekncien din belegen. Wels soorten 
weidenagct toceleg dike in het vaorjsgr 
hu cieren uit en brengen ce jongen in de 
zwermaanden grticl. 
lu te bere en mieneaanden zijn ve 
huisender wilde gers iet vit gie Dagt- 
ving weg Ie eiken, 
Yen reiden van heel dorp swoon sings 
raand dour het darterhap het Dokkumer 
Girondtap. Een mede Tadliunt ket orevber, 
Huarlangs m het vroeger: vriomdaì ee 
schericisch Hbalutjne 5 gezel. Vaar 
Tieditabers van Gosa an ftunt, sonar niet 
fieigaber ward miortelkuihsbdnern pe parn- 
tje jk Canch. 

Elbe fattazie cou eben schieten em kurus- 
meuzig Je verre, wat de geichlekenls hier 
tat sro d hecte gfhraaht, ZE MONTT via, Ke 
Er Crapgeving beers d, 
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OM BIJ DE HAND TE HEBBEN. 
Als geheugensteuntje en ter voorkoming van veel zoekwerk geven we 
u hierbij enkele belangrijke telefoonnummers en adressen die vaak 
gebruikt moeten worden bij het onderzoek: 

ARCEIEFDIENSTEN 
Algemeen ‚Rijksarchief, Prins Willem-Alexanderhof 20 
2509 IN 's Gravenhage. tel,070-814301. 

Rijksarchief Groningen, St. Jansstraat 2 

9714 JN Groningen. te}.050-127347. 

Rijksarchief Leeuwarden, Boterhoek 3 
8911 DH Leeuwarden. tel.058-127103. 

Gemeentearchief Leeuwarden, Grote Kerkstraat 29 
8511 DZ Leeuwarden, tel.058-135077, 

Streekarchief Noordooost Friesland, Rondweg Noord 28 
5100 AB, Postbus 1, Dokkum, tel.05190-4939 

VRIENDENKRINGEN ROND ARCHIEFDIENSTEN 
Freonen fan de argiven yn Fryslân, p/a W.Fasveer 
Boterhoek 3, 8911 DÉ Leeuwarden, tel,058-127108 tsl 16 

Vereniging van archiefonderzoekers Dongeradeel 
p/a mevr, 6. van Tilburg, Vleesmarkt 53, 
9101 MF Dokkum, tel.05190-5803 

GENEALOGIE EN KERALDIEK, 
Jpe Brouw Brouwers, genealoog, Stationsweg 22/8 
8511 KJ Leeuwarden, tel.058-15327G 

R.J.Boersra,heraldisch tekenaar, Reinder Brolsmawei 51 
8915 DG Leeuwarden, tel.058-130587 

Centraal Bureau voor Genealogie 
Prins Willem Alexanderhof 22 
2502 AT 's Gravenhage, tel,070-814651 

Documentatiecentrum voor Genealogie 

Adriaan Dortsmanplein Ja, 1411 RC Naarden, tel.02159-40645 

AB Dull tot Backenhagen,heraldicus, Berlfozstraat 26B 
B915 DG Leeuwarden, tel,058-130567 

Fryske Rie foar Heraldyk, p/a H.Bremer 
J.Catsstraat 349, 8265 XT Kampen, tel.05202-25553 

GEMEENTEN. 

Dongeradsel, Suupmarkt 2, 9101 LÉ Dokkum, tel.05190-5888 
Dantumadeel, v‚Sytzamaweg 26, 9114 BW Driesum. tel.05111-6161 
Kollumerland, Voorstraat 46, 9281 CL Kollum, tel.05114-9888 
Ferwerderadeel, Hogebeintumerweg 2,9172 PJ Ferwerd.tel.05181-1541 
Achtkarspelen, Stationsplein 1,9285 VV Buitenpost. tel.05115-8114 

met uitzondering van de particuliere nummers zijn ze alle tijdens 
kantooruren te bereiken, sommige nummers evenwel tot 16.00 uur. 
Voor speciale wensen kunt DU ook altijd kontact opnemen met het 
bestuur 
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AANKONDIGING: 

In jonkje Tige tankber en blüid binne wy 
byts en och sa tear mei de berte fan ús jonkje en. 
dat krigen wy bruorke 
fan Jo, oh Hear. 

Nim Hear syn hân 

Nim Hear syn hert Sj oerd Jacob 
Want wat ek barf 
(os bitte jo net 

Jaap en Dorytha 
Heeringa-Kerkstm ek 
Johanna Dorytha … 

28 maart 1990 

Fennewei 22 

3146 CE Hantumerútbuorren 

BOEKENN IENS 

“Begeleiding in de regionale geschiedenis” 
Behandeld worden: amateurhitorici, wetenschappelijke regionale ge- 
schiedbeoefening, samenwerking tussen amateurs en wetenschäppers, re- 
gionale geschiedenis in het onderwijs. 
(SQ pagina's £ 7,50 + £ 2.50 te bestellen via de Vereniging). 
ATSEE'S boekennieuws: zie aparte bladzijde. 

  

NIEUWE LEDEN: 

We mogen deze keer twee nieuwe leden welkom heten in ons midden: 
In de eerste plaats dhr. Kl. de GRAAF, Buitendijkseweg 13 te Engwierum, 
tel. 05112-467 en dhr. Ad C. de HAAN, (Atsee) Oostersingel 10 te Dok- 
kum, tel. 05190-65461, 
We hopen dat men zich thuis zal voelen in onze Vereniging en dat we 
met elkaar op een verantwoorde wijze onze hobby zullen kunnen be- 
oefenen. 

VRAAG EN AARBOD, 
vraag: E.Smits, Rugebolstraat 19, 9101 EG te Dokkum vraagt afbeeldingen 

van de boerderijen aan de Seepmaweg te Ternaard van voor 
1860, m.n. van "Kleyn Seepma", eventueel copieën en kos 
ten worden vergoed, Ook koopakten ed. zijn welkom. 
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VRAGEN EN ANTWOORDENRUBRIEK 

In de vragen= en antwoordenrubriek van "De Eneuper!" no.lt van 
februari 1990 wordt een vraag gesteld over de voorouders van 
Harmen van Meekren, geboren 4-11-1785 te Harlingen als zoon van 
Rijk van Meekren en Anna Margaretha (Grietie) Weitz. Misschien is 
het mogelijk hier iets aan toe te voegen. 
Éen broer van genoemde Harmen, een zekere Geert Rijks Van Meekren, 
geboren 29 jamuari 1777 te Leeuwarden, was gehuwd met Sjoukje 
Fransens van der Werff te Dokkum op Zl februari LROP. 
Sjoukje Fransens, gedoopt 10 september 1775, was een dochter van 
Frans Franses, scheepstimmerman te Aalzum en Hayke Lieuwes, Op 7 
Juni 1808 kopen Geert Rijks van Meekren en Binukie Franses, 
echtlieden woonachtig te Dokkum, van Sjoerd en Fieter Franses. 
boms van Sjoukje, een his met helling, cum annexis, geguoteerd 
met letter C no. il, gelegen ten oosten van ce westersingel ten 
zuiden van het kleindiep, ten westen van de stadswal, ten noorden, 
vroeger bekend als de kleine helling bij de witte brug. 
Volgens een verzoekbiljet tat patent was Geert Rijke wan Maekmen. 
het. beroep uiteefenende van schuitmaker, als baas met minder dan 
vijf Enechten, sedert IBO in Dekkum waonachtig. 
De ouders van Geert zijn veelvuldig verhuisd, In de Andex op de 
lidmatentoeken der protestantse kerken te Leeuwarden wordt ap 
bladzijde Al vermeld dat Rijk van Meekren en Anna Margrieta Weitz, 
met attest van Namen 12 juni 1767 pag. 134, met attest naar 
Coevorden 20 maart 1748 pag. 19, met attest van Coevorden 12 juni 
17E f.ZE, met attest.naar IJlst 25 september IFTT. ° 
Volgens het doopbeek van Leeuwarden, bladzijde 103 zijn Rijk van 
Meekren, schoenmakersjezel en Grietie Philippus, beide athier op 4 
mei 1760 in de Galilwikerk door ds.Van Hiltrop in haar huwelijk 
bevestigd. Het is opmerkelijk dat in datzelfde jaar op de 22 juni 
1740 in dezelfde Galileerkerk een zekere Rijk van Meteren, soldaat 
onder de campaonie van de kapitein Jager in het Zde battaillon 
huwt met Elisabeth Bluiter. 
In het dooptboek van Dokkum van het jaar AT7G wordt vermeld dat 
Rijk van Meekren soldaat in het regiment van Keus en compagnie van 
de overste Jager en de moeder Geertruit van der Enden haar dochter 
is gedoopt en genaamd Elisabeth. In het doopboek wan Workum wordt 
vermeld dat Kijk van Meekeren en Anna Margareta Weits den. 7 
augustus 1789 in deze gemeente zijn overgekomen met attestatie van 
Kindelopen, vertekent den 26 juli 1785 en op 3 mei 1793 zijn 
vertrokken naar Stavoren. In de meeste plaatsen werden kinderen 
geboren: Hendrik geboren Coevorden 15 augustus 1770 

Rijk was In Coevorden corperaal in iste Batti. Acronis. 
Geert geboren Leeuwarden 29 fanuari 1FTT 

Elisabeth geboren IJlst 14 januari 1780, overl. +780 
Elisabeth geboren IJlst 15 december 1780 

overleden 8 november 1819 te Ezumazijl 
Kijk was in IJlst eherger bij de Molen. 

Harmen gebeten Harlingen 4 november 1785 
averleden Lioesens 7 maart 18EZ 

Bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag is over de 
familie Van Meekren het een en ander te vinder. Vermeld wordt dat 
Joos van Dorp, in 1558 kastelein in Bouda, is gehuwd met Anna, 
dochter van Gheert van Meeckren, admiraai van Vlaanderen. 

In het boekje Kastelen in de Betuwe. geschreven door Sasse van 
IJsselt, vermeld in de Gelderse Volks Almanak wan i8&S, wordt 
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1506-1933 (met stamlijst) 145 p‚, Stamlijst op groot 
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ACHTKARSPELEN, Grafschrifken enz. tussen Flie en Lauwers 
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HINDELOOPEN. M. P. Wan Buytenen. H., Frieslands s elfde stede 
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vermeld dat Gerrit van Meeckeren en Geertruid van Hactort op 14 

november 1628 in de Hervormde Kerk van 

Andelst zijn begraven. Op de grafstenen 
zijn de wapens van Van feeckeren en Hactfort 

in gebeiteld. In de jaren 1647 en 1468 
twistten Jacob van Meeckeren en Cornelis 

wan Meeckeren over Andelaf. 

Het wapen van Van Meeckeren ziët em als 

walgt uit, {Hiernaast afgebeeld) Dit 
wapen van de familie Van Meeckeren hangt 

ook aan een pilaar in de Hervormde Kerk 

in Amersfoort.    
Gegevens over de adellijke familie Van 
Meeckeren, behorende tot de Gelderse ni 
adellijke geslachten zijn te vinden in VAN MEECKEREN. 
het Streekarchief van Tiel. 

Afsluitend kan nog vermeld worden dat in Hindeloopen werden 
geboren: 4 dec. 1796 Rijk, zoon van Philippus Rijks en Akke Arends 

13 jan. 1803 Grietje, doehter van Philippus Rijks en Akke. 
gebaren 10 nov 1851 en overleden 18 okt.19E1 Stoffel van Megkren. 

geboren 18 maart 1814 Stoffel Hendriks van Meekren zoen van 
Hendrik Juriens van Meekren, geb. 2 nowv.17f0, overl, 2 sept. 1845. 

durjen Rieks van Meekren, geboren 1746, overl, 25 mei 1BI6. 
Rijk van Heekren, deb, 24 jan.1825 en overl, 1Ò aug. 1854, zoon 
van Hendrik Jurjens van Meekren en Antje Offerts Smid, 

D. van der Werff, 

De heer U‚M, de Vries uit Huizen stuurde mij het volgende als een 
antwoord op de vraag aangaande de familie Raan, vermeld ij de 
vrägen= en antwoordenrmubmiek in Sneuper no.ii, februari 1F90. 

Leeuwarder Courant 14 okt,itäl. 
“Genealogysk Wirkforban Stamboom van de familie Raan bevat neg 

mysterie, Het Genealogysk Wurktorban fan de Fryske Akademy hield 
zaterdagmiddag in het Coutonhuis de eerste bijeenkomst van het 
winterseizoen. Spreker was de heer A.van der Kooi uit Leeuwarden 

over de familie Raap (Dantumadeel — Leeuwarden). De Kaaps in 
Friesland komen uit Amsterdam, maar de stamboom eindigt daar 
voorlopig in een onopgelost mysterie. Dit was het juist dat naar 
voren werd gebracht en vele tongen van de goed bezochte 
bijeenkomst in beweging deed brengen. 

De voorzitter D‚J.van der Meer uit Roordahuizum opende de 
vergadering... -Daarna waa het woord aan de heer Van der Kooi, 
Sprekers grootmoeder was Saapke Roelofs Raap, in 1857 geboren te 
Driesum. Haar vader, Roelof Adrianus Raap, was koopman aldaar en 

zaan van de koopman Adrianus Floris Raap, in 1769 geboren im 
Dantumawoude. Dere koopman was sen zoon van Hendricus Kaaps 

gemeentesscretaris wan Dantumadeel, geboren in 1757 te Leeuwarden. 
Tot zover is er sprake van pen "gewone!" afstamming, maar de 

afkomst van de vadar van deze gemeenteserretarisg, Adrianus Floris 

Kaap, pruikmaker te Leeuwarden, is in nevelen gehuld. Hij werd op 

f februari 170% in Amsterdam geboren als zoon van Floris Adriaansz 
en Hendreijntje Jans. In dezelfde tijd als hij leefde er in 
Amsterdam een Sophia Floris Raap, die gedoopt werd op 1 januari 
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1710 als dochter van Floris Adraanszn. en Trijntje Gvbes. De 

huwelijken van beide cuderparen zijn echter niet te vinden. 
Nu was het geslacht Raap in Halland een aanzienlijke familie, 

gevestigd in Amsterdam en Gorkum en in deze familie komt meerder 
malen de namen=combinatie Floris Adriaan voor. Maar de enige in 
aanmerking komende Floris Raap, die de vader van de pruikmaker 
geweest kan zijn, zot een dr, Floris Kaap moeten wezen, die 

geboren werd in Gorkum en overleed in Loenen aan de Vecht. De 
veronderstelling werd geopperd, dat de. Floris twee buiten 

echtelijke kinderen in Amsterdam liet dopen, zonder vermelding van 

zijn werkelijke naam, te meer daar deze kinderen naar zijn ouders 
Adriaan Floris Raap en Bophis de Vries genoemd zijns 

Deze veronderstelling deed veel stof opwaaien ander de 
bezöekers, daar het tach wel vreemd is dat tot tweemaal toe een 
huitenechtelijk kind werd gedoopt, terwijl de vader rustig staat 
geboekt en de schijn wordt gewekt, dat het hier man en VOUW 
betreft. Er zal nag heel wat gezocht moeten worden alvorens het 

bewijs geleverd dat de Friese Raaps afstammen van de Amsterdamse 
patriciers Raap, hoewel het vrijwel zeker is dat er op een of 
andere wijze ben verwantsthap bestaat," 

Verder stuurde de heer De Vries de volgende stamrgeka: 
Adriaan Pieters Raap, vader van: volgt 
Floris Adriaans Raap, geb. 17=i1i-1585, overl. 11-10-1656 

vader van: volgt : 
Adriaan Floris Raap, geb. pim. 1651, overl. 28-8-1702 Gorkum, 

gehuwd met Sophia de Vries, vader vant volat 
dr,Floris Adrianus Raap, ged.6- 11-1465 Gorkum, overl. 20-2-1737 
Laenen aan de Vecht, is waarschijnlijk dezelfde als Floris 
Adriaans die tesamen met Trijntje Sybes een dochter Sophia laat 
dopen op 1-1-1710 te Amsterdam, en met Hendreiintie Jansen gen 

zoon Adrianus laat dopen te Amsterdam, welk geboren was op 
1-2-1709 te Amsterdam, overl,24-9-1797 te Leeuwarden. eerst. gehuwd 
met Anna Catharina Wiersma en op 14-5-1752 met Rinske Sybrans 

Faber, vader van: volat 
Hendricus Adrianus Raap, ged. 27-7-1757 te Leeuwarden, overl. 
Dantumadeel 15-9-1826, gemeentesecr. en entwvangers gehuwd met 
Renske Doekes Ringnalda, ged. 4-4-1760 Bergum, overl.4=G-1826 Da. 
kinderen zijn: Oo.a.t Sybrigie Hendricus, geb. Da. 22-6-1790 

Adrianus Floris, deze volgt — … 
Baukje Hendricus, geb, Da. FSR — 
huwt Kaelaf Alberts Dantuma 
Rinske Hendricus, vet. Da. 

huwt Koelof Fieters Dantuma 

Doeke Hendricus, geh. Da. #-7-1804 … 
huwt 1826 Yttie Doedes Lavertan (1804-1861) 

Adrianus Floris Raap, geb. Damwoude, ged. A9-11+1785, overl. — 
Driesiim 26-11-1875, koopman, gehuwd met Saapke Alberts Dantuma 
50-7-1812 te Murmerwoude, vader van: volgt. 

Roelof Adrianus Raap, geb. 6-1-1852 Driesum, overl. Zó=1l-1916 
Driesum, koopman, gehuwd met Grietje de Vries op 24-5-1855 te 
Murmerwoude, vader-vans valgt. 

Saapke Roelofs Raap, geb. 15-5-1887 Driesum, overl. Z=i-1925 
Leeuwarden, gehuwd met Antonius van der Kooi (grootvader van da 
spreker, de heer Á.van der Kooi} opn 15-5-1081 te Murmerwoude. . 

Dit waren de gerste twee antwoorden, die Jk ontving aangaande twee 
vragen uit onze nieuwe rubriek: Vrägen- en Antwoordenrubriek. De 
bedoeling van deze rubriek is, dat leden van onze vereniging 
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elkaar gaan Helpen. Als, een sneuper uit het noorden des lands 

zoekt naar voorouders of familie in het zuiden des lands, dan is 

het de bedoeling dat een sneuper An het zuiden des lands op deze 

vraag een antwoord zoekt voorzover dat in zijn of haar Vermogen 

ligt, Dit geldt cok anderson. Hier volgen nog wat wragen. 

Voor ik de vraag stel, Wil ik de heer D.van der Werff bedanken 

voor de aanvullingen op de familie van Meekren. 

De heer Van der Werff vermeldde in zijn antwoord dat er gegevent 

zijn over de adellijke familie Van Meekren in het Streskarchiet 

wan Tiel. Wie kan mij helpen Rijk van Meekren te verbinden met 

deze adellijke familie Van Meekren. Rijk wan Meekren (gehuwd met 

Anrfa Margaretha [Grietjel Weits), geboren 1/26 te Tiel, gedoont 

Bb-BeifE/ te Arnhem als zoon van Herman Rijks van Meekren (Gedoopt 

PE-1-1GBi te Tiel) en Anna Brouwer (gedoopt te Tiel). Herman @n 

Anna huwden op 2 oktober 1705 te Bergen op Zoom. - 

Wie weet meer over de.FRegnerus Hruinind, predikant te Dan tumawmude 

en overleden sept.1752 te Dantiimawoude. Hij was gehuwd met Grietje 

Wijnands Rooswinkel op à maart 1702 te Dokkum. 

Wie week meer over Wijnand RKooswinkel, mr. chirugijn en over 

Claaske Vermees. Wijnand en Claaske Kiwden 1e=7-l&fB te Dokkum, 

zij was afkomstig van Holwerd. Hun dachter Grietie werd Z=Sri68l 

te Dokkum gedtapt., Daar Grietje een zoon Gerbrandus en een dochter 

Elisabeth had, denk ik dat Gerben Wijntses Rooswinkel (geboren te 

Rinsumageest} en (gehuwd 10-2-1647 te Dokkum) Lyske Atses (gebaren 

te Dokkum) de ouders zijn van Wijnand Rooswinkel. Let ook op 

Gerben — Gerbrandus en Wijntse =— Wijnand. 

Wie weet meer over Jan Jacobs Toutenburg, assistent. Zijn vrouw je 

Trijntje Wijbrens aldus Dan. BR blz. Al-10-1747, Hij laat te 
Tank 

Rinsumageest onder andere een zoon Jacob dopen op Bbrli-ifZi. 

Wie weet meer over Jacob Jans Havinga em over Eva Samplanius. Zij 

huwden 5-3-1716 te Ternaard. 

Wie weet meer over Cornelig Teakes Coningh. Volgens Auth: OUD Hl 

16b-1685 blr.8iv acte 255 den Bi-7-1687 is hij eters meehad 

geneest met Gertie Jacobs en daarna met Eregtje Hari. 

Arent Coningh tuit Cornelis eerste huwelijk met Bertje Jactots) 

was procureur poustelaat voor het gerecht van Choses & cherie tancderer l 

aldus Auth. OND H 1656-1685 bir.16% acte BIS den H-7-L&81. 

Wie weet meer over Gilliam Hanses Michels, gereehtsdisnaarn var 

Uastdeongeradeel. Hij kwam in 1694 van Coevorden naar Holwerd @n An 

1705 naar Metsluief. Huwde B=li-14f4 te Holwerd met Trijntje dans 

-Hendriks welk te Leeilwarden- gedoopt is op 22-2-1878. Hij huwt Ede 

male met Lutske Alberts op J-Bel7O8. 

Wie weet meer over Elisabeth Schuil. Bij huwelijk tap Hili 

met Hans Giliams Michels te Metslawier! afkomsting wan Mäattmum, 

Woor de heer D.WViersen wit Swifterbant vraat ik U, wie WeEt MEE 

ovar de voorouders wan Femke Amntonides, gedoopt ap Geile Le 

Britsum als dachter van Antonius Fetríi (Theunis Fimters) predikant 

aldaar em Janke Tammeribaerdt. 

De heer D.Viersen vraagt auk not, Wie WEEt meer avan de vaornudens 

van Akke Tjerks JOUBSMA, HLWt 25-4-1708 te Linessens, Albert Douma.


