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BESTUURSMEDEDEL INGEN. 

Ket het laatste nummer van dit jaar 
hopen we u weer wat leesplezier te 
verschaffen. Allereerst willen we u 
inforweren naar de gang van zaken 

binnen het bestuur. 
In de afgelopen periode is er een 

aantaì keren vergaderd voor de le- 
pende zaken en tweemaal werd een 
extra vergadering belegd, waarvan 
één wet dhr, Medema, inzake de 
sluiting op dinsdagavond, We hebben 
ons ook gebogen over het feit om de 

Sneuper een atder aanzien te geven 

d.m.v. drukken. Tot onze spijt is 
gebleken dat dit niet haalbaar is, 
bij de momentele oplage zou dat 

minimaal een bedrag vergen ca 3000 
gulden. Dat zou per lid al meer dan 
30 gulden zijn. We hebben ala be- 
stuur gekozen voor een middenweg en 

wel als volgt: geprobeerd zal wor- 

den een eenheid te krijgen in let- 
tertypa en uitvoering en daarnaast 
zullen er pagina's opgenomen worden 
met foto's waarvoor een extra be- 

drag uitgetrokken is. Het nummer 
welk hier voor u ligt is al in die 

nieuwe uitvoering en-reacties hier- 
op kunnen t.a.v, het bestuur inge- 
zonden worden. Eén en ander hield 
tevens in dat er overeenstemming 
bereikt werd binnen het bestuur om 

de contributie te verhogen naar 

£20.- per jaar. Mochten er bezwaren 
bestaan dan Kunnen die aan hat be= 
stuur schriftelijk voor 1 febr. a.s. 

gemeld worden. 

Voor de inning van het ledengeld 
zal in het wervolg gebruik gemaakt 

worden van een acceptgiro die u 
toegezonden zal worden. 
Voor hen die er prijs op stellen de 
statuten toegezonden te krijgen 
moeten dit even middels een brief- 
kaartje melden bij het secreta- 
riaat, waarna u deze kosteloos in 
de bus krijgt. 
In het vorige nummer maakten we het 

al bekend en ondertussen zijn een 
aantal mensen reeds gestart mat het 

kadaaterproject van de FA. Een aan= 

tal leden js al driftig aan het 

typen geslagen op de computor en 
ondergetekende js samen met D, de 
Jager thuis hiermee bezig. Eerst 
viel de anelheid nog wat tagen doch 

langzamerhand begint het te wennen 
en kunnen toch gemiddeld een paar 
honderd nummers per avond Angetikt 
worden. Voor de coordinatie is Rein 
Talsma aangesteld dus als er nog 
eens iemand is die over dag tijd 
heeft en de computor is op het ar- 
chief beschikbaar dan graag met hen 
even kontact opnemen. Er is. begon- 

nen met Oostdongeradeel en daarna 
komen Westdongeradeel en Dokkum aan 
de beurt. Tezamen moeten ca 30,000 

regels verwerkt worden de komende 
twee jaar. U begrijpt wel dat dit 
een hele klus is, maar we zien al- 
lemaal al uit naar de verschijning 
in druk. 

Vele telefoontjes hebben ons de 
laatste tijd bereikt naar aanleid- 
ing van de sluiting op dinsdaga- 

vand. Helaas cok kunnen wij er tot 

op heden nog geen antwoord op geven 
en verwijzen we door naar dhr. 
Hedena, Natuurlijk 1s er geprobeerd 
vanuit de vereniging het in overleg 
toch zo te krijgen dat deze avond 
niet verloren ging. Er bleken van 

archiefzijde geen mogeiijkheden tr 

creëren die op korte termijn een 
oplossing boden, enezijds le er het 
personeels tekort en ander zijds is 
ons de indruk gewekt dat men er niet 
direct op uit is om een enthousiaste 

groep mensen ter wille te willen 

zijn. Ook een gesprek, met de 
gemeente Dongeradeel gaf geen cplos- 
sing in deze, hoewel met klem toege 
zegd is, dat men in overleg met dhr 
Hedema zai proberen in de toe k 
ms t een openstellingstijd te var- 
wezenlijken buiten kantooruren ca 
op daze manier ook hen die overde: 

werken te kunnen helpen. Binnen het 
bestuur is daarom besloten gedurend: 

enkele maanden, tot januari 1991, af 

te wachten voordat er weer stappen 

genomen zullen worden. Ook zullen 

de leden op de jaarvergadering in 

La
l



februari nader bekend gemaakt wor- 
den omtrent de toestand. 

Tot siöt rest ons als bestuur U nog 
een gezonde toekomst te wensen en 
voor deze maand met al zijn feest- 

en vrije dagen een heel gelukkige 
Jaarwisseling en gezond en vreug- 

devol 1991 voor een ieder persoon- 
lijk en mochten er donkere dagen 

verschijnen weet dan achter elke 
wolk schijnt sens de zon. 

met vriendelijke groet 
ES. 

  
  

Foto's In het Ads. Museum. 

Zoals vorige keer beloofd zuilen 
deze keer eân aantal foto's vermeld 
worden die reeds deer dhr. D, van 
der Werff zijn voorzien van onder- 
schrift en/of namen. Door dit mon- 

nikenwerk is nu de mogelijkheid 
ontstaan om, indien men ze kan-ge- 
bruiken, een afdruk te krijgen op 
het Admiraliteits Huis of ze gericht 
opvragen. De nummers tussen haakjes 
geven de fotonummers aan Waaronder 

ze te vinden zijn. 
Eier volgt de eerste serie: 
Klaas Nauta, drankhandelaar (11,12) 

IJje Hulshof,carr.bouwer (13, 509) 

Anne Reánders Kuipers HOF (14) 
Anne Wouda, busondernener (15) 
Jidse Hulder (18,19,21) 
Muziekkorps Lemmer (71) 

Muziekkorpsen op de Zijl (72,74, 74) 
idem Gr.Breedstraat (76) 
Bezoek Kon,wilbelmina (82) 
Herberg de Ossekop 1890 (91) 
Dirk Boonstra, 50f huw, (92) 
Kon. Bezoek aan Dokkum (93) 

Bevrijdingsfeest 1913 (113) 

Muz.korps Oranje cp markt (120) 
Dokk.Muziekkorps (122-141) - 

idem (250,151) 
Huz.korps Oranje (144-150) 
Entree Adm. Museum (155) 

Johannes Gerardus Maria Demes (394) 

Terbruggen, marechaussee (d5à,453) 
Scheepswerf Barkmeyer a/d Str,(456) 
Jan Kooistra, koopman (472) … 
T.H.Fokkes, betonfabrikant (474) 

Torpstra, banketbakk.vinkel (475) 
De Tonnenwagen (478) 
Garage Stellema, ca 1920 (490) 

Nanne Kooiatra, vrachtrijder (491) 
Dirk Klases Boonstra en Riemke Ger- 

rits Goosterbaan (492) 

Idsardi voor cafe de Vries (511) 
de Zoutsteeg ca-1930 (513) 

Hoogstraat 4,6,8 van Mellema (519) 

(vervolg) 

Asland, Bolwerk en Ruathuis (541) 
Stroobosserweg (558) 
Jelle vd Zee, vrachtrijder (559) 
N.H.Kerk aan de Markt (561) 
Einte Wijbalda, landbouwer (631) 
Geert Roosma (633) 

Freerk Dol, mandemaker (640,703) 

Ds Johan Anton Swart (645) 
Hermanus Franciscus Demea (646) 
Jan Wiemers, biljarter (660,696} 
Ids Joustra, kaatser (661) 
Jacobus Johannes vd Werff (667) 
Bauke de Jong (677, 706) 

Pieter Klaaes Akkermans, (680) 
Wybe Wiersma, horlogemaker (6BE) 

De Koe, fotograaf (684) 
Ds. Johan Anton Swart (686, 667) 

idem (1300) 
K.Elzinga,keesje rollebol (693) 
Age Oosterwerff (698) 

- Pieter, Wijnants (699) 
„F.J. Smet, kloupmaker (701) 
„LrDouma “Pieke” (702) 
S.Kamminga “symen piepke" (704, 707} 
H.Raadsma, K.P.Toornstra ea (712) 

„Jetake Ney "Doede Jet" (715) 
Klaas vd Laan, veearts (718) 
Dirk Fortuin,suikerfabr. (723) 
Anth. Joh.Woiters, muziek). (739, 753) 

‚Anth.Joh.Wolters met wreouw (778) 
Marten Rosier, koperslager (741) 
Familie Bita (746, 748) 
Drieting Pranger R'geest (750) 

Frinses Juliana in Canada (762) 
Dirk G. vd Werff (763) 
Hendrik Asman, winkelier (765) 
Fam. A, E‚ Men 5, Wouda (779). 
Romke Fr. vd Werff, aiager (788) 
Kl.Hauta,Bary,de Koe en Heeger (832) 
idem (835, 857) 

Ds. Everard Lamb. Nauta (1311) 

-Klaarkanpster Molen (2312) 
Wiggelroedsloper (1321,1322) 

de volgende keer meer. (ES)



het "AYLVA HUS" 

Het zal zeker ver voor 1876 ge- 

weest zijn dat er klachten waren 
binnengekomen bij B.en W. over de 
toestand van de school. Zulke 

ernstige klachten zelfs dat er na 
diep beraad besloten wordt de oude 
school niet meer op te knappen. 
Een besluit tot nieuwbouw! 
Er worden er enkele vergaderingen 
aan gewijd of dezeifde plaats 

gebruikt moet worden of dat er een 
andere lokatie gezocht dient te 
worden. Na ampele overwegingen 

wordt voor de cude plaats gekozen 
en gaat men verder om zich hierop 
te oriënteren, er moet nl. sen 
grotere school komen. Tekeningen 
worden gemaakt en ter beoordeling 

en goedkeuring naaâr Ged. Staten 
van Friesland gestuurd. Na de 
nodige op= en aanmerkingen betref 

fende de bouw en de begroting 
krijgt men uiteindelijk toeaten- 
ming tot het aangaan van de bouw. 

Dus wordt gekeken of er grond te 

koop is grenzend aan het perceel 
van de oude school. 
Het is op 7 juli 1876 dat aan de 
heer J. Schippers, lid der Staten 
van Friesland te Ternaard door 
B.en W, optie gevraagd wordt op 15 
are grond, oftewel het noordelijke 
gedeelte van kad.no. A 1297. 

Het is daarom het jaar 1876 dat 
als officiëel bourjaar van het 
“Aylva Hus" ín de huidige vorm 
aangemerkt kan worden. Het vervalg 
van de geschiedenis zien we 
straks, doch eerst gaan we even 
terug in de tijd naar de lange 
voorgeschiedenis van de oude 
school. 

De oude school. 
Ontstaan op het perceel A757 en 

H758, waarvan eerst genoemde het 
schoolhuis met erf en het tweede 
de school was. Voor 1839 vindt er 

al een herbouw en uitbreiding 
plaata met het perceel A759. 
De toenmalige school was te klein 
en voldeed niet meer -àan de eisen 
voor de 140 leerlingen: Het aantal 
kinderen liep al aardig naar de 

twee honderd. Als eigenaar staat 

te boek ‘het dorp Ternaard' of 
kort gezegd de Gemeente. Door deze 
uitbreiding, men kocht er een huis 
met erf bij, kon het oude school- 

huis bij de bestaande school ge- 
trekken worden samen met een 

stukje grond ult A1223, Globaal 
duurde deze toestand tot ca 1670 
toen het leerlingenaantal dusdanig 
uitbreidde dat er weer een oplos- 

sing gezocht moest worden en we 
terecht komen ín ons eerdere ver- 
haal bij de heer J.Schippers in 
1876. 

De nieuwe school. 
Zoals we reeds opmerkten waren er 
in 1875: al de nodige stappen on- 
dernamen voor een nieuwe school en 
was er veel heen en weer gepraat 

net Ged, Staten. Deze vonden nl. 
dat de Gemeente te ruim in hun 
opzet geweest waren wat betreft de 
te bouwen school. Er moest kleiner 
gebouwd worden! Hierop trokken B. 

en W. van leer want zo zeiden zij: 
- de tendens naar groei ib nog 

steeds aanwezig en er zijn geen 
indicaties dat dit zal stoppen. In 
1840 waren er zo'n 340 ll.,in 1866 
waren dat er 157 en nu in 1875 
waren het er al 230, zodat wanneer 
deze groel zich doorzet het niet 
goed is het juist passend te maken 

i.v.m. deze groei.Het leerlingen 
aantal zou binnen tien jaar op 336 
uitkomen. Baden voor de bouw van 
deze nieuwe ruime school met uit- 
sluiting van het risico dat men 
op vrij korte termijn weer moet 

bouwen-. Er werd nog een suggestie 
gedaan voor een ander bouwterrein 
nl. een stuk grond van de heer 

P.‚K.Rensma tegenover de Mieuwburen 
maar na gehandje-klap over de 
grondprijs en de mogelijkheid de 
afbraak van de ‘oude school met 
schoolhuis te kunnen verkopen 

dit ten behoeve van het armhuis 
te Wierum no.Sl —= wordt op 22 
december 1876 eindelijk besloten 
definitief het land van de heer 
J.Schippers aan te kopen, Eén van



de voorwaarden in het verkoop- 
contract was dat als de school met 

het schoolhuis klaar zou aijn, de 

heer Schippers verplicht was de 
bomenrij op de westkant. van zijn 
perceel te kappen Om zodoende 

vrijzicht te krijgen op de Oud- 
buren. De heer Schippers gaat 

hiermee accoord en de handtekendn- 
gen worden gezet. Er was nog één 

kleinigheidje over het hoofd ge- 

zien. Doordat de school op aan- 
drang van Ged. Staten iets meer 

naar het acosten verplaatst moest 

worden kwam men ca 4 meter over de 
langs het perceel lopende sloot. 

Om dit ep te lossen kocht men van 
Hotaris 5.D.Kuipers nog een ge- 

deeite bouwland van perceel A70i. 
De bouw van de school zal voor- 

spoedig verlopen zijn want op 3 
oktober 1877 schrijft de hoofdon- 

derwijzer Heeringa naar B. en W. 
of zij het onderwijzersaantal op 
sterkte willen brengen, zodat er 

straka met vier leerkrachten ge- 

werkt kan worden. (brief no.503) 

Toch kan het niet altijd koek en 
el zijn want op 2 november ontvan 

gen B. en W. een brief van .aan- 
nemer E.L.Hiemstra waarin verlen- 

ging wordt verzocht van de tijd 
voor. de provisionele opening tot 1 
december. Dus een maand vertraging 

ket als reden: de hoge waterstand 

in de rivieren waardoor men niet 
op tijd de steen tat zijn beschik- 

king had, tevens had men nogal wat 
regenverlet in de afgelopen zomer 

en herfst. De aannemer erkent in 
deze dat hij in gebreke blAjfL, 
doch wijt dit niet aan hem zelf en 

vraagt om achikking in de boete 
regeling. (brief no.371) 

De schikking wordt op 18 januari 
1878 aan de Gemeente Raad voor= 

gelegd en gevraagd dit gunstig te 
oordslen ten voordele van de aan= 
nemer, hetuelk cok gebeurd. 

De Kinderen van Ternaard kunnen zu 

na drie jaar van overleg en bouw- 
tijd de nieuwe school betrekken en 
da oude school kan worden afgebro- 

ken. Wat zal het een verbetering 

geweest zijn nu er geen lekkages 
en tocht meer in het spel waren. 

Een nog grotere verbetering zal de 

sanitaire voorziening opgeval lan 
zijn. Deze waren nu binnen de 

school. Ja, binnen de beschutting 
van muren en daken. Dat was zo 
niest in het oude gebouw. Toch werd 

al eens door de schoolleiding 
voorgesteld dit te veranderen, 

doch door de schoolinspectie af-. 
gewezen. De reden waa simpel! 

Sanitairevoorzieningen hoorden 
buiten, dit om te voorkomen dat er 

‘niet wenschelijcke en valsche 

lugten door het gebouw trokken’, 

Dus gingen de Kinderen met de 
billen bloot in een open hokje 
gelegen naast de school. Verder 

werd het schoolbestuur aangeraden 
de kinderen beter te instrueren 
dat ze thuis naar het ‘huske' 
gingen om het ongemak bij regen en 

sneeuw zoveel mogelijk tegen te 
gaan. De jeugd zal zich eerst wei 

eens wat onwenning gevoeld hebben 
en de meesters zuilen best weleens 
extra gelet hebben op baldadighe- 
den. Hoe groot de verandering was 
is jammer genoeg niet uit te beel- 
den daar er geen tekeningen of 
schetsen gevonden zijn van de oude 
teestand. Zo ging het verder In de 
tijd en de geschiedenis herhaalde 
zich met de plannen voor een 
nieuwe school in de naoorlogse 
Jaren. Toch duurde het nog tot het 

begin wijftiger jaren dat deze 
plannen gerealiseerd konden wor- 

den. Na de houw van de nieuwe O.L. 
school werd het oude gebouw aj 
gauw een aanfluiting voor het 

dorp. Voor de Gemeente een reden 

omtezien naar een passende bestem- 

ming voor dit toch wel karakteris- 
tieke aanzien. Ma heel veel plan= 
nen werd uiteindelijk een beaten- 
ming gevonden In een gecombineerde 
functie, Een functie die heel het 
derp ten goede zou komen en beter 
was als wanneer het verkocht was 

aan sen fabrikant of dat het weg- 
gerot zou zijn en daarna tot af- 
braak gedoemd.



Onder architect R.Ybema werd een 

schets getoond waarmee men al snel 

het sans Kóú zijh en na een haal- 

baarheids test werd besloten tot 

verbouw om er vier verschillende 

functies aan te geven. : 
1954, 

Ondertussen zat -B.en.W. zich suf, 

te denken over de naam van het 

nieuwe dorpshuis. Wa vele ideeën 

en discusaliës werdt besloten hier. 

voor de Fryöke ‘Acádemy in te scha- 

kelen, „Deze komen met de keus uit 

sen sôrie ingeleverde namen van ” 

AYLVA:UUS.”, waarbij zij aanteke- 

nen dat. dit de geschiktste naan ís 

te neer omdat-deze vroegere fami- 

ile veel voor Ternaard en omgeving 

heeft betekend en bijna op: dezelf 

de plaats ‘zijn residentie had. 

Het toegevoegde lidwoord 'het' 

moest weggelaten worden daar dit 

niet gebruikelijk, is bij dit ‘soort 

namen — zie ook, Stins-, en Zathe- 

nasen = an het later. toch door de 

volksmond évenerns- weggelaten zal 

vorden. Het voorstel van de Aca- 

deny werd door de Gemeente Zaad 

aangenomen en zo kon. bij de open. 

ing in 1954 de naam "AYLVAEUS" 

tot laders tevredenheld onthuld 

worden, Veel mensen van onze ge- 
neratie hebben, het als trefpunt 

gehad in kun jeugd en ook later 

wanneer men vergaderingen en der- 

gelijke:bezocht.. 

Het Aylva Hus was een. begrip voor 

Ternaard totdat: ook hier. een eind 

aan kwam. De kleuterschool vér- 
heïisde om verschillende radenen 

riaar een nieuw gebouw en de gym- 

nastlekvereniging kreeg door stí- 

mulering van de regio gen nieuws 

zaal. Ket zal duidelijk zijn dat 

wanneer er dénmaal een terüiggäng. 

te bespeuren valt in het gebruik 
en het onderhoud achterwege 

blijft, zo'n gebouw ten dode op 

geschreven is, tenzij ……-.…. venen     

Deze inzending is van D.de Jager die 

er ook de begeleidende tekat bij 

schreef. 

De zwart-uik foto Âs gemaakt van een 

getekend en tevens gekleurd portret _ 

van: Aaltje Johannes Stoltz, geboren 

op 5 juni 1809. te Stiens., Dit staat 
op het originele, tref, geschreven. 

tevens staat hierbij vermeld: Uit-” 
getekend te Hallum, den 39 oktober, 

zijnde toen oud 11 jaren, | 5 maanden, 
3 weken en 5 dagen... Dochter VAN. 

Johannes Samuëls Stoltz en Aantje. 

Pieters Sipma, wonende:te Hallum. 

Aaltje is gekleed An de toen gel” 
dende dracht voor deze streek. In 

deze tijd is het nauwelijks voor te 
stelien dat een 1i-järig meisje zo' 
gekleed. zou gaan. Aaltje Jokannes 
Stoltz huwde op 14 mei 1836, “te Ter-, 
naard met Yme Houkes “mergaans, geb, 
Holwerd. 17-10-1806 en overl: Helwerd 

24-03-1958, 

Aaltje 1e ‘överleden te Houerd op 10 

december 1857. De-döchiter’ var Yme en 
haitje is mijn overgrootmoeder Antje 

Yaes Bergeans, gek. Holwerd 10-4-1839 

en overi.Kes CMD), 6-3-1916. zij 

huwde op 5 september 1872 te Ter- 

naacd Willen Kornelis Brunda, geb. 
Ketslawier 26-2-1824 en overl. Mog 

(MD) 1-i-190. 

De uit-dit huwlijk geboren doenter | 

Ynske Willens Prinia, 

x Kes 23-8-1873 en + Wierum 5-la 

1930, huwde op 2 april 1896 te Ter- 

naard met mijn grobtvader: Jk 

Hylke ‘Jans de Graaf, 0 ' 

« Hantum 13-5-1871 en + Leemvarden”. 

5-1-1953. … 

Kijn.moeder Catharina de Graaf, 
E'huizen 18-7-1910 en + te, Dakar 

28-7-1990 kreeg het originele 

portret An haar bezit. : 

Als wij haar vroegen wie dit voors 

stelde zei zij altijd:" Dit is us 

Mes har Mam har Ken'. 

Voor ons Kinderen gen doordenkertje 

die inderdaad klopt al kuam ík daar” 
pas vele jaren later achter. Nä 

haar overlijden heeft mijn oudste 

zuster Yneke, wonende in Bellflower, 
Californië, dit portret geërfd. 

d.de Jager, november 1990.



HAZA-DATA 
uniek gereedschap voor de genealoog 

het complete database-, tekstverwerkings- en tekenprogramma 
  

Dit genealogie-progrannna werd in oktober 1989 besprokeu in Gens Data. Sindsdien 
mag het zich verheugen in eeu snel groeiende belangstelling. Vrijwel zonder publici- 
teit verkocht het zichzelf. Reeds honderden genealogen in Nederland en België kozen 
voor dit grenzeloze programtma en converteerden probleemloos hun oude bestanden. 

Op welke computers? 
Haza-Data werkt onder MS-Dos, heeft ntini- 
maat 512 Kb werkgeheugen en een 360 Kb 
diskette nodig. Het stelt geen eisen aan het 
beeldscherm en werkt met iedere printer die de 
IBM characterset kent. 

De grenzen van het programm 
Haza-Data kent zelf geen begrenzingen, uw 
computer bepaalt de maxima. Het programma 
kan maximaal 25.000 personen pêr bestand 
opstaan, het aantai kinderen per gezin is maxi- 
maal 40 en het aantal relaties tussen personen 
onbeperkt. De hoeveelheid tekst per persoon is 
ongelimiteerd. Door de compacte opslag kunt u 
ca. 1000 personen vastleggen op een 350 Kb 
disketie (ca. 2700 personen op £ Mb). 

Gereedschap voor de genealoog 
Haza-Data biedt u de voor een genealoog beno- 
digde functies van een database, cen tekstver- 
werker en een tekenprogramma, samengevoegd 
tot één krachtig compact programma. 

Het gezin als bouwsteen 
Haza-Data spreekt de taal van de genealoog, 

het gezin is de hoeksteen van elke genealogi- 
sche structuur, daarom ook van dit programma. 

De genealoog is geen hoekhauder 
Haza-Datz gebruikt intern natuurlijk coderum- 
mers voor personen, relaties etc. Maar de ge- 
bruiker zal die nooit zien, laat staan moeten 
gebruiken! Het enige wat de gebruiker moet 
weten zijn namen van personen. Det is pas ge- 
bruiksvriendelijk. 

De genealoog is geen computerspevialist 
Haza-Data is ontworpen voor genealogen, niet 
voor ervaren COmputergebruikers (hoewel, oak 
die gebruiken het met veel plezier}. Het pro- 
gramma is volledig menugestuurd en maakt 
gebruik van windowtechnieken. Alle functiès 
zitten in één programma, 

Altijd hulp bij de hand 
Haza-Data biedt u in iedere situatie hulp: met 
de Fl-toets is kan altijd een 1oelichting worden 
verkregen; ook een complète handleiding is op 
ieder moment online te raadplegen. 

Grote flexibiliteit 
Haza-Data biedt u de mogelijkheid om het pro- 
gramma aan te passen aan ow computer, maar 
ook aan uw eigen smaak en aan de publikatie- 
voorschriften van de diverse genealogische tijd- 
schriften, U bepaalt zelf welke gegevens op de 
overzichten komen, in welke vorm, in welke 
volgorde én in welke taal. Daarbij worden de 
mogelijkheden van uw printer optimaal benut. 

Wat kan Haza-Data voor u doen? 
Haza-Data verzorgt de archivering van uw gene- 
alogische gegevens, ondersteunt uw onderzoek 
door snelle zoekmogelijkheden op vele criteria, 
biedt u de mogelijkheid om alle gegevens vol- 

gens uw eigen wensen op papier te zetten, ver- 
zorgt volledig uw publikaties (naar keuze in het 
Nederlands, Fries, Engels of Duits) en tekent 
voor u iedere mogelijke genealogische structuur, 
ongeacht de complexiteit en de grootte. 

Het programma is erg snel 
Haza-Data is bijzonder efficiënt geschreven: cen 
complete genealogie met meerdere stamvaders, 
1500 nakomelingen en een volledige index, 
(totaal 150 pagina's) staat binnen het kwartier 
op papier (afhankelijk van de printersnelheid). 

Nog enkele bijzondere kenmerken 
Haza-Data biedt u de mogelijkheid om synonie- 
men van voor- en achterhamen té gebruiken. 
Daarnaast is het ook nog mogelijk om op voor- 
en/of achternaam te zoeken ap klank! 

Commtenicatie met de buitenwereld 
Haza-Data biedt u alle mogelijkheden om met 
de buitertwereid te coramuniceren: een eigen 

ASCII import. en exportfile (ook om uw eigen 
bestanden te converteren), GEDCOM voor de 
communicatie met andere genealogische pro- 
gramma's, Tiny Tafels voor TMS-communicatie, 
alle overzichten kunnen naar disk worden ge- 

schreven met speciale codes voor uw tekstwer- 
werker en tenslotte kunt wv eenvoudig gegevens 
caporweren naar databases en spreadsheets. 

Wat kust dat allemaal? 
Haza-Data kost, inclusief een uitgebreide, ge- 

drukte handleiding slechts f 95. op een 5,25 
diskette (f 97,50 op 3,5" / 720 Kb), 

8 Nadere inlichtingen en bestellingen: JA. Diebrink -de Gol 1 9356 CN Talbert 05945-12254



  

  

  

  
  

JELLEMA STATE te Ternaard 

Een van de ca 40 floreenplichtige 

boerderijen in de omgeving van Ter- 
naard is de hiergenaemde Jellema 
State die al voor 1640 voorkomt in 

de boeken. Nu kunnen we heel veel 
uit de boeken halen maar wat er niet 

in staat zijn vaak de heel gewone 
menselijke dingen. Naar mijn mening 

zou daar voorzover mogelijk best 

eens iets meer van genoteerd mogen 

worden. Het is vaak het inkleuren 

van de chronolagische gegevens die 

het plaatje aantrekkelijk maken. 

Toch begin ik ook hier met de zake- 
lijke gegevens omtrent deze boer- 
derij. Jellema State reeds in 1640 

bekend ander de naam "Jeltema zaan de 

Keech." 

In 1700 is de "Zathe Jellema" in 

bezit van de familie van Aylva, 

in 1733 zien we voor het eerst een 

grote verandering, door welke 

omstandigheid cok maar het land 

d 

wardt dan verdeelt. 

Hevr. van Aylva, eigenaresse en 

gebruikster, reparatieën ten laste 

van haar zeif. Land verdeelt in 

zeven posten als volgt: Kevr, van 

Aylva, eig. en gebr, van & Pm. 

Fiscaal Schrader, eig/gebr. van 2 

stukken van 8 Pm: 

Bysitter Ehrlig, eig/gebr. van 2 Fm 

Eokke Tjeerds, eig. van 4.5 Fm, 

gebr. Pytter Scheltis 

Ex, Blom, eig/gebr. van 9.5 Pm, 

zodat we totaal Komen op 4G Fm. 

In 1734 is Sake Johannes gebruiker 

van het hornieger hij deelt de huur 

met. Pytter Scheltis maar maakt geen 

gebruik van het huis, Deze Sake 
Johannes (later Seepma) Kwam van 

"Kleyn Seepma", een kercke plaets, 

waar zijn vader huurder van was. 

Daar zijn broer neg thuis was en 

vader voldoende kon helpen ging 

Sake op zoek naar een Andere werk-



kring. Zodoende kwam hij hier te- 
recht en boerde op Jellema Zathe, 

Een leuke bijkomstigheid is dat in 

1838 de eigenaar een lid en vaar- 

vader van de Schoorstra familie was, 

Toen werd de boerderij bewoond door 

Sietske Siedses Wieukstra, wed. van 

Bote Hannes Wieukstra. Deze nam in 

all deze naam aan, terwijl zijn 

broers Gerben en Jan voor de naam 

Schaoratra kozen (zie het 

Bchoerstrabocek). In 1841 werkoopt 

zij de Zathe en na diverse 

eigenaars is in 1911 Lieuwe Aukes 

van der Ploeg, gehuwd met Jetske 

Dijk, de bewoner en eigenaar. Zijn 

zuster, Paukje, js de moeder van 

Elisabeth Wiersma, die later huwde 

met Willem Seepma zodat er Weer een 

connectie is met de Seepma's. 

Door de vele verbouwingen en veran 

deringen Ís er weinig of niets meer 

over van de cude staat of het moet 

de achtermuur zijn waarvan de foto 

getuigd. 

In 1961 wordt Sjoerd Hoogland de 

eigenaar (nu Wjuk 4l}) en is het 

totale bijbehorende land nog ca 37 

Fm groot. Tat slot vermelden we U 

nog de namen van enkele percelen 

die er in het begin van de 60-jaren 

bijhaorden. 

"de 9 in de buitendijkse polder", 
"de twa achter de Wjuk" nu binnen 

het bestemmingsplan, "de Hensinghe" 

(R&13} en "4 aar de batten"(Aa34). 

e.smits, 19590 

  

        

aantekening uit het Reëelcohier (WD 

Ake, arch. 143) 1745,



de Familie Roelof Fopma uit het 

Bildt doer Sjoerdje van Tilburg. 
Een klein stukje over de familie 

Foelof Fopma, mijn overgrootvader. 

Hij werd geboren op 15-06-1858 te 
at. Jacobiparochie. Zijn ouders, 

Foppe Roelofs en Janke Pieters 

Scheerstra, Kwamen op 12-05-1834 
uit Beetgum. Voor zover bekend had 

Roelof één broer: Pieter geb. 20- 

11-1861 te St, Jac.Parochie en een 

zuster Trijntje geb. 13-06-1860. Van 
deze twee js mij nog niets bekend. 
Foelof trouwde op 14-05-1885 met 
Jantje Haarsma, dochter van Jan 

Haarsma en Adriaantje Porger. Roelof 
en Jantje woonden op de Ouwe-Dijk, 

beter bekend als de "Spitsrveden" en 

hij was van beroep vrachtrijder, 
gardenier en arbeider bij de boer. 

Daarnaast had hij nog een herberg 

en een winkeltje. Zijn vrouw ver- 

diende iets bij met naaien, als 
naaister maakte ze hoofdzakelijk 

hoedjes. 

Ook was Roelof Fopma nauw betrokken 

bij de ERRAATERSBEWEGING. De arbei 
ders kwamen in opstand tegen de 

werkomstandigheden waaronder ze hun 

dagelijkse kost moesten verdienen. 
Hierover is een boekje geschrevenn 

door de "Stichting Ons Bildt" in 

1983. Op 27-10-1889 werd de 

vereniging “Broedertrouw” opge 

richt, Roelof was penningmeester 

van het eerste bestuur. Wanneer 

Jantje gestorven is, is mij niet 

bekend. Roelof averleed te Stiens 

op 19-11-1932. Hij woonde naast 

zijn zoon, Jan Fopma en Sjoerdje 

Smit (mijn pake en beppe). 

sjoerdje van tilburg, dokkum 
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TOPONIEMEN: UIT,-DE PROCLAMATIEBOEKEN (3). 

Zie voor “voorwoord” en bedoeling Sneupers 12 en 13. 

Betekenis vam de cijfers: het cijfer is het nummer van de bladzij in 

het genoemde deel, 309y betekent de ongenummerda achetrkant väán deze 

bladzij. Deze | keer de rest van M 8 uit de jaren 1707 — 1731 en het be- 

gin van:M 7. 
Omdat daar vraag naar was, is oak een enkele keer de koopprijs vermeld. 

3039v 
313 
317 
ALV 

319 

321 . 

325 
437 
240v 
346 

354 

355 

3h8 

357 
364 

368 

368v 

373 

375 

382 

383 
Jädv 
386 
390 

MT: 

u 
23 
adv 
26 

Z6v 

Verkoop boerderij.nr. 4 te Niawier, groot 104 pw voor 3384 gg 

Ide Uylkes koopt Hetsma te Anjum nr. 49, groot. TÔpm voor 3000 cq 

-Satesvan Minne Symens te Engwierum gekocht door Arent v. Haersma 

Nitma te Anjum, groot 95 pm verkocht voor 20390 gg 7 

Verkoop van 5 pm onder Wetsens, het Tjel gênaent- 

…'Seeckere Huysinge CA, Anghuijsen genaemt, beswaert met een hout, 

en steijger by het steenen padt,” koper Ida Jacobs Coopman vän 

Jarigh Jacobs voor 120 og 
Huijsinge met twee kalckovens even buijten de Half fmaenspoort 

Aankoop K van t Klooster Zion te Niawier voor 732 gg 

Huis -te Ee, hebbende t Lij.paät ten oosten. … 
Zathe op Abwier te Anjum, nr. 10, groot 49 pm, bewoner. Doecke 

Martens. voor Ji. 4g per pa 

Jan Jetzes Coopman en Barber Rinderts. bbe seecker Tichelwerk, 

get een huijsinge en steenplaets, gelegen even buijten de Hans- 

poort, hebbende de trekvaart ten zuijden, de tennaardervaart ten 

westen, de kleijsloot ten oosten, de wegh ten noorden. 

‚Wordende: by: Lolle Andeles bewoont, dia het tichelen voor de 

helfte mede aengaet, mits betaelende een huur van 110 cq jaera 

Gekocht van. Jan Haeijes Eisma voor 1000 silverén ducatons van …— 

6} atuivers t Stuck . en 

De helft van Dijxtra Sathe te Lioessenas, groot 118 pm, nr. 12 
voor-2065 oo 
Vijf pm bou onder Niarder, Dovtae vyit genaast 

TK pm gréidlanden gelegen in de bondesen onder Niawier 

Kuijsinge CA staende op de Molenbuiren te Anjum 

Aankoop Winia te Jouswier, nr. 2, door Titia van Bosman en ur. 3 

een hornleger , gekocht van Allard van Buren voor 8347 gg 

Drie pm in drie stukken, van welke het middelste is een stemdra- 

gend hornìeger op nr. 1. op welke een huijaje staet te 

Maria van Bosman koop Mokma op groot Midhuijsen " huijsinge en 

schuijre, duijvehuijs en plantagie CA voor 1700 ao, de:-gehele 

plaats levert 6224 gg op 

Vijf pm bouw- onder Niawier "Sjooräster vyíf” genoend 

Gerrit Botma koopt zate van 129 pm, 27 floreen belasting en als 

weijer fungeert Gerrit Rinzes, prijs : 10500 cargla 

Aankoop Eysinga te Anjum, 52 pm voor 78 gg de pondemaat 

Twee pm greide, geleegen in de Steerten, onder „Anjum 

Drie pa gelegen int. kleijn mienschar onder Anjum 

Verkoop Oppedijks Zathe, 130 pm à 55 gg, te Engwierum 

1696 — 1707 

-gate en: landen te Ee worden executoriaal verkocht, groot 75 
pm en 12 schapegrasgen = 5 pm, belast met 26 florenen 

Land verkocht .“by de Slijpsteen” te Niawier 

De helft. van. Eysinga te Anjum wordt verkocht 
Een stuk land "de Kanjer" te Anjum 

Vijftien pondemaat te Oostrum "die lege kaeg" genaamd Look 

148 waar erbij wordt gezegd: achter Mellema State} 
Verkoop "snitterie" te Aalsum 

15



28 Smitterie te Anjum 
28v Wigger Douwes, mr kuiper tot Paesens 
ai Huis aent verlaet "het brockhevijs” genaamd, te Oostrum, onder 

Bockum 

dáv De Wintmeulen ende 't Backergereedschap, te Ee 
dv Zäthe te Sybrandahuija onder Aalsum, groot 55 pm, 7 ftorenen 

en een oord, gebruiker Direk Gerbens en P. Banga, huur 90 
cargle koper Idsard van Burmanta 

älv Zathe te Metslawier, 4d pm, 11 floreen, koper Cornelia Bosman 
5bv De Nesgemer Zes, te Anjum 
59 De kromme kanp te Anjua 
5ôr Drieënhálve pm aen de eerste inwegh, aen de Korraster kooij, 

te Anjum 

60 Thijs Thomas, molenaar te Anjum, koopt 14 pm "de kleine griete” 
61 Huis te Anjum, sijnde met blauwe pannen gedeckt 
GAv De lege ärie, onder Aalsum 
68 Seeckere uijthoeck ofte stuekie lant, de Streng genaent, onder 

Aalsum 

68 Vier pm te Anjum, de oude Aeldobben genaemt 
68v Idem, aen de Marslootswal aldaer , 
71 Verkoop Mockema State te Ee, “wet t oud stins" 

16 Een pm greide int Mienschar t Kieslant genaamt, te Anjum 
13 De Oxsen genaent, te Anjum, 4 pm groot 

83 Verkoop Holdinga State onder Ee 
jr Verkoop 10) pm binnen/buiten de Lioessenser polder, gekocht 

van Hiske van Camatra, wduwe Jarich van Burmania 
G5b Twee pm “int Verwijnie landt gelegen onder de clockslagh” van 

Niawier 
gab Driepm onder Niawier “t Wierlant” geheten 
i01b Een stuk land met als naastieger “de Schipvaert" 
104 Een kiemstede te Paesens "Cuitiera hiem” genaamd 
105 Landerijen “op de Warten” onder Ee 
106 “ken de Suiterfenne” onder Anjum 
166-109 Verschillende akten verkoop land te Morra aan âe "cleine 

_ inweg" en de "Hanenwegh" te Horra 
1l12b “In de cieina Crinsen", met als naastleger de Tibstervaart 

ten coster 

118b Huis te Anjum met de Loon ten oosten en "de fempel" ten n. 
119b Vier pm bouwland te Oosternijkerk “de lange grou” 

Er worden landerijen verkocht "op de Karren” te Aalsum, 
koper woont op "Bierumer terp” in Westdongeradeel. 

120 Stuk land van 14 pm "de Strings” onder Ee 
123 Een pa land, gelegen in "de Slechte Mieden op de Colcken" 

onder Ee 
124 “Hebbende de groene wech ten noorden" te Anjum 

126 Douwe Douwes te Metslawier koopt “zeven pa greidlandt in de 
bijlen te Anjum" 

128 Een heerlveke huvyainge cum annexis gelegen in Altena onder 
Aelsum, hebbende te Ee ten zoyden, de "Bieecke” ten noorden, 
450 gg 

130 Vegelin van Claerbergen koopt 4 hernleger “Gerckwa” onder 
Teert te Anjum voor 90 gg 

1á1 Haastlegers onder Anjum: de Moerwegh, "Op de Falingen”, de 
ellingwegh 

147 Sate en landen "By de Holen" te Anjum, de 56 pm land binnen 
en 5 pm buiten de dijk worden verkocht en de stem blijft aan 
de verkoper 

137 Hebbende de Witte Swaen ten oosten, te Arjum 
139b Verkoop smitterie te Anjum 
141 Idem amitterie te Morraà



144 Hebbende het huis "den Pabio® ten oosten, te Anjum 
149 Verkoop sate “de Tioegen" te Ee 
150b Twaalf pm "Meerlandt” onder Jouawier 

154. ‚Acht pm greide "de grote Wiins" onder Anjum 
155b Vier pm greide "de bijlen” in de colcken onder Anjum 
157 Verkoop cuyperie te Anjum 

157b "de groote Heins" drie pm bouwland te Anjum, hebbende de reed 
van de groote Weins ten westen en de Zijlsterwegh ten coaten … 

158 De "gortmakerie" te Anjum wordt verkocht ; 
160... Hebbende de Wielsfenne ten zuijden, te Ee … 
162 Eén Pa, liggende in 3 pm “de Maenier genaempt” (Manjer), Anjum: 
in Verkoop "Smitterie, op de groote Loon” te Ee 
118b Zeven pm tussen de ouden en de nieuwe Dijk onder Licessens 

“de Pollena” genaamd 

„181 Twee pm "het olde Hoff" te Sybrandahuis 
„185 Seeckere nieuwe huysinge en hovinge “Ackrum* genoende op de 

kleyne Loon te Ee, waar Hans Jochums,.or Glasenmäker woont 
186b Wigger Douwes koopt een huis te Paesens 
194 AK pm land, over de hoijdammen, “de uijtten colcken genaamt". 

„ onder Morra 
191b Verkoop bakkerij + bakkersgereedschap "mitsgaders de Windt- 

molen om granen te malen” te Be 
201  Huysinge te Morra “Coudenburgh” 

Het is jammer dat, wegens plaatsgebrek, niet uitgebreider op. bovenst aan- 
de akten ingegaan kan worden omdat er vele erg interesaant zijn en voor 
veel “sneupers" in familie- en dorpageschiedenis goed bruikbaar. Toch 
wil.ik u één akte niet onthouden. Het ia de verkoop in januari 1706 van 
het gemeentehuia van voormalig Oostdongeradeel in Metslawier: 

Jan Doekles Bijsitter van oostdongeradeel tot Metzlawier b.b.c. op de 
coop van sekere Huijsinge, Hovinge, bomen en plantagie, met de Tapperije 
daer bij Stjnde, alwaer het Reght geholden wort, voorts alles t gene 
daer om, aen, aerdt, bandt, Spijcker en nagelvaat ie, Staenäe in den 
boven genoemde dorpe Metselwier, de Pastorie ten oosten, de Vercoperse 
ten Suijden, Johannes Dirx ten noorden, beswaert met vier ggls 'a Jaer- 
tijxe grondtpagt te betalen aen het Huijs te Ropta, voorts. met lasten 
en profijten, actien , aervituten ende geregtigheden, van oldts daer op 
en aen behoort hebbende, 
Aldus gecgt bij. Vrije Wille en Strijckgeldt van Aeltie Cornelis Coningh 
voor de summa van Aght hondert ggls de gulden van aght en twintigh atra 
't Stuck, te betalen op drij gelycke termijnen als primo amorum 1706, 
1707 en 1708 't elckens een geregte derdepart, ende dat alles in vrijen 
gangbare gelde 500 van hode consent 56e penning strijk en stuijvergelde 
.verteringe, op en omroepers gatarite Schriever der brieven ete. volgens 
‘het Coopbrieif daer aft sijnde. 

R.T. 

EASTDONGERADIELSTERS UT DE BYLAGEN FAN DE SIVILE. SINTINSJES (2) 

Sjoch foar in wiidweidige vnlieding Sneuper 13. 
Dizze nammen binne helle út de heaken fan R.S. Roorda. 
Allinne Eastdongeradielsters binne meinaam (en guon nammen-wêrtan't ik 
wit dat leden dêr mel can'e gong binne} 
It earste nûmer is it nûümer tan óe protefeuille sa't men dy op it Ryka- 
argyf onfreegje moat (Aravf: Hof fan Fryslân} en it twadde nüwer is it 
dossier yn dy protefeuille, 

R.T. 
339 — 7 Wynsen Pytters, Nijtsierk, 63 jr. 1717 

(dizze hearde noch by 1710 — 1729) Wy geane tierder mei: 15



NAMMEN UT DE BYLAGEN FAN DE SIVILE BINTINSJES, 1728-1747 

644 — 4 kAede Harmens, Peazens, mear nammen, 1734 
113 == ä Harmen Kendriks, Twizel, 1743 
520 -— 21 Blom, Cagpar, eksteur, Ternaard, ek 583-6, 624-5, 

697-4, T6T-13 
760 — 1a Blom, Gilbert, Ternaard, ek 767-13 

517 — 6 "Botma, Saecke, hoer Moarre, 48 jr. 17248 
554 — 12 Burmania, fergkate mei Aläerdom ensEh. 
505 — 12 Dirck Jansen, Twizel, mear namen, 1728 
T48 -— 9 Doma, Aaltje Upts, widdow Van Minnen, contra 1746 
572 — 25 Ie, Floreenregister fan 1685 enefkb, 
536 — 9 Eete Cornelis, smid Moarre, 1730 
506 — 16 Fellinga, Antonius, Pr. p. Eaatd., 21 jr. 1727 
5Ta — 25 ietem 
672 = 18 Harmanni. Hermanus, gkoalmaster Nijtsjerk 62 jr.1737 
697 — J/4. Heeringä, Gerrit Gossea, akur. Holwert en Aafke Tjep 

kes Douma, eill. erfa. 1741 : 
764 =— 10 idem, 1742 
T11 — 8 Hoeketrä, Johannes, dparj/aklar, Ingwierrum, 5ájr/1741 
668 — 18 Jdaceb Hodes fan Iugwierrum en Frijnutje Martense fan Ean- 

jum trouwe 18-5-1714, heren Pyttrick 21, Bodus 19, Wypk- 
je 14 jr (akte fan Al-8-1736) stjerdata Kan broers fan 
Trijntje: Taeke 4-12-31, Jan 5-1-31, Johannea 14-43-26 

IIi - 8 Jacob Boodes en Aaltie Jacobs (ejoch Talma-koal} 
549 - B Jan Easges en Trijntje Sapes, Ljuasens, houlikskontrakt 

Ean 12-10-1725 : f 
55 — 15 dan Goslinghe, skler/drj. Ie, 32 dr. 1730 ‚ 
558 — 15 Jetske Yes x Freerck Dircka contra erfg. mem Baukjen 

Clases x Ye Takes (siet op Idakema. Nijtsjerk) 
509 … 6 Lamminga, WG van, not. Lj. 54 jr. 1729 

ek 570-134, GOI-6, Gab-5, 709-111, T29-4 
575 — 17 Lidmaet Loe, Snite, faaem. 35 jr. 1742 
737 -— á4 Mey, Jan Jansen van der, baer Mijtsjerk, 59 jr. 1744 
109 — 14 Mobachlus, da Joachim, Nijtajaerk, 41 ár. 1741 
503 — 19 Lysbeth Sytse, widd, Dirck Cornelis Tania, Hantum, 

’ erfg. Sytase Taskea 
616 - à Posthumus, Pytter Pvtters, Nes evn erfg. 1735 
546 — 8 Rengers, A.E.L. van, grytman Eaatd. Holwert 1731 
TO6 — 4 Schregardus, Prederick, Aprj. Peazens, 60 jr. 1742 
539 — JÔ Talma, Sjoerd, Kkeapman Harna, 1730 (noch 13 oare saken) 
679 — 2 Tania, Baucke Piera, Fwal. 1749 
502 — 19 Tania, DBirek Cornelis, 1728 
604 — 4 Tania, Nicolaus, 1725 Ljouwert 
508 -— 3 Tanja, Pier Clasen, Holwert 1728 (noch twa kear} 
601 — 1 Wikke Thomas, boer Mitselwier, b4 jr. 1734 (troud Tanda} 
BAG — 6 Wilman, de Everhardus, Burdaard. 
590 — 10 iden, de Peazena 1724 

'NAMMEN UT DE BYFLAGEN FAN DE SIVILE SINTINSJES 1748-1811. 
Bamwele troch R.S. Roarda, neffena it abee. 

866 — 10 Albert Douwes, bysitter Eastd. M'wier, 60 jr. 1739 
816 — & Albert Owes, Ie, 77 jr. 1749 
850 =— 6 Altinga, Nynke, erfg. fan har &lden Engbertus Alting 

en Hiske Jana, Nijtsjerk, contra 1756 
1089 —- 3 Amert, Harmen Thiedes, M'wier, 28 jr. 1797 
1115 = 1 Andries Johannes te Dokkum, mei in emite namman fan 

Dekkumers mei doop-, trou-, stjerdata fan 1661 &£ 
868 — 4 Arnaud, Anthony d', arvtman BEsetd,. contra 

ek: B69-8, AT1-4, BT8-4, B62-Ta (Frau Anna Dodo 
ié nea van Burmania)
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Atje Dirks, idd. Louw Jacobs, wol trouwe mei Cor- 

nelis Harmens, Peazens, contra 1810 
Auke Hylkes, te Ie, 66 jr. 1768 

Bargardus, Abela, Pr.p. M'wier, 35 jr. 1758 
Bauke Dirks te Eanjum, 61 jr. 1758 

Bauke Jetzes, soan Jetse Sipkes en Grietje Jans (hy 

gie op "'a Lands Oorlogsschip de Pallas" en liet 

Erou en bern efter} 
_ Baukjen Jchannes widd. Sybe Jöhännes, Nijtsjerk 
Beertie Minderts widd. Claas Sybes, Tibma, 40 dr. 1749 

Bergama, Wilhelmue, sikt. Eaatd. Dokkum, contra 

ek: H25-8, A44-8 M'wier, 854-4, 900-1 
Bymholt, ds Theodorus, Eanjum, contra 1752 
Blinxma, Ate, ûntf. Ingwierrum, 48 jr. 1760 
Blem, Abraham, aptheker Nes, 45 jr. 1759 

Blom, Hans, drprj/akmr Ingwierruw 
Blom, Trijntje, 46 jr, frou fan dan Jurriena te Ljus- 

sens, ST jr. 1402 … 
Boltie, Gerrit Gogses, Ingwierrum, 53 jr. 1752 
Boa, Pieter Jacobs, seilgmakker Peazens, Da jr. 1797 

Boscha, Eelke, skin Nes WD, 59 jr. 1753 
ek: B43-7T, 449-Ì, 915-3 test, 24-5-1754 . 

Bote Harmens soan fan Harmen Botes, fisker Foanens 
44 jr. 1764, broer Sytge Harmena 

Batra, Grietje Hermanus, frou fan Engebert Lieuwes, 
Iesumavl, 1784, mei mear namran 

Botma;, Jdantie te Ie, contra 1750 ek: 973-4 gâns nan. 

Botma, Sake, 69 jr. 1754, bveitter Bastd. 
811-3 sill. syn widdo Rinske Oebles, Moarre, 1751 

Botma, Tjamke troud mei Jan van Assen, Dokkum, 1761 

Columa, de Wilhelmus, Moarre/Ljussens, 1758 
ek: A59-4a, 871-3, 1760 

Cremmerus, Andries, boer M'wier, 44 ár. 1769 
Dyztra, Arent, eksteur Eastd. 30 jr. 1765 
Dirk Geerts, rêst foar 15-4-1782, beren Jan Dirke en 

Gaertje Dirka te Ljuasens 
Doma, Aaltje, widd. fan Coenraad van Minnen, M'wier, 

contra 1748 * 
Dokkumer Prekwei, gâns nammen, 1783 
Douma, Albert Douwes, meirj. Eastd, M'wier, 64 Je. 

1761, ek: 9400-1, Sal-l, 967-3 
Douma, Jantje Alberts troud mei Sybren Jacoba te Ie, 

letter troud mei Tymen Jans, 1769, ek: 850-1 
Douna, Minne Alberts troud mei Ytje Willems, M'wier, 

erfgen. fan Willem Idses 
Douwe Daekes, boer te Ie, 62 jr. 1768 
Douwe Hotses en Baukjen Johannes x 15-9-1731, Banjum 
Douwe Johannes, boer Gostmahorn, 64 jr. 1768 
Douwe Pytters, bieajager te Tae, 44 jr. 1753 
Dijkstra, Jacob, eksteur, M'wier, 53 jr. 1788 

ek: 1140-7 

Eanjum, ûttrekaels stimkohier ensfh. 1765 
Eaatdongeradiel, fernijing Stimkahier 1640, 1751 

ek: S7T6-2a gâna nammen 

Eebe Willems, boer Ingwerruwg, GO jr. 1764 
Eerde Clasen te Eanjum, boppe de 60 jr. 1758 
Eyt Wytnes, akimr. Eanjum en Bieuwke Jans, erfg. Fan 

Sjeucke Sybrenae widd. Pytter Chrietoffela, 1763 

Ernat, Jaukes, timmerman Nijteierk, 50 jr, 1757 
ek: B71-3 

Feikjen Clasea, widd. Pytter Lolkes, Irnauierrum 

Floriaon, da b.d. te Te, contra 1749 

Florison, de J.J. te M'wier, 24 de. 1759
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859 — 4à 

1130 — 14 
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B03 — 16 

Bla — 13 
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931 - 3 
844 -— 4 
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Foeke Sjoerds, drprj/sklmr Nijtajerk, 47 jr. 1760 
“‘Geert Jans, wever Nijewier, oer de Go jr. -1774 

Gerben Lieppee, boer te Ie, 70 jr. 1747 
Gerrit Jans, boer te Ljussens, 62 jr. 1764, 

ek: J6T7T-3 it 
Haan, Jacob Jans de, snikskipper Peazens, 68 jr.1763 
Haersma, Hans Hendrik van, arytman M'wier, erfg. fan 

Menolt Dirks Holwerda, ek: 775-14/15, 783-5, B21-4 
845-1, 892-3, 862-5, 878-4, 934-3 E 

Hana Gilijamse, eketeur M'wier, 46 jr. 1754 
ek: 830-1, 876-111, 42l-1l, 966-3 . 

Harwen Botes, snikskipper Peazens, 71 jr. 1769 
Heeringa, Dirk Goages, Holwert, 49 jr. 1604 
Heeringa, Dirk Pieters, Nes , 
Heeringa, Cornelis te Wierum (871-3,5. 954-6} 
Heeringa, Hiltje te Moarre 

‚ Heeringa, Gerrit Gosses, arb. Holwert, 55 jr. 1804 
Heineman, Jan Louws, smid M'wier, 29 jr. 1793 
Hendrick Foekes, skût- en akilfarder Iesumeyl, Sijr 
Hendrik Freercks, boer Nijewier, 80 jr. 1761 

ek: 900-1 test. 9-8-1758 a 
‘Hendrik Jans, komelker Eanjum, 66 jr. 1763 

ek: 905-2a - 
Hessel Jelzes, timmerman te Ie, 31 jr. 1752 
Hierkontrakt fan Claes Douwes, 1753 
Hierkontrakt pleats Nijlân Ingwierrum, 1770 
Hlerkontrakt pleats Nijlân Ingwierrum, 1777 Fan Jacob 

Wietsés en Maartje Jana 
Hilbrant Martens, fiskar Peazene, 52 jr. 1751 
Hoorn, Catharina ten, frou Ean de Theod. Bymolt yn 

Eanjum, 36 jr. 1753 Zx 
Ids Melis, skipper Eanjum, 65 jr. 1758 
Jacob Cornelis en Doede Cornelis, fan Ie en ingwier- 

rum, erfgen. fan Minne Annes, 1753 . 
Jacob Jans, boer te Ie, test. 25-64-1764, soan Sybren 
Jacob Taekes, te Ingwierrum, 65 jr. 1806 

ek: 1150-14 7 
Jacob Ypes, te Ie, 48 jr. 1754 : 7 

ek: B54-4, hysitter 
Jacob Ades, keapman Banjum, 70 Jr. 1763 

ek: 905-2a bn 
Jan Goslinghs te Ingwierrum, 56 jr. 1754 

ek: B62-5, 892-3, 931-1, 934-3 
Jan Hendriks, drprj/aklmr Ingwierrcum, 31 jr. 1757 
Jan Paulus, earder timmerman Banjum, 64 jr. 1763 

ek: 905-2a 
Jan Pieters, boer Nijewier, 71 jr. 1769 
Jancke Clases, widd, Rommert Beernts, Nijwder, 67 jr 
Jansen Corneìis, frou fan Hendrik Folkerta, skûtfar- 

der te iesumayiì, 50 jr. 1747 
Jelle Berends, weinmakker Eanjum, 80 jr. 1763 
Jelle Wytzes, boere-arb. Ingwierrum, 58 jr. 1808 

frou hyt Aaltje Takes, 5a jr 
Jetsa Pieters te Te, 81 jr. 1803 
Jeteke Pietcra ferwachtet bern fan Freerk Harmena 
doeke Bippes te Te, 67 jr. 1749 

ek: B1l6-ä EE: 
doehum Geerte te Ie, contra 1751 

ek: B2d-i, 1751 (doe va Hokkum} 
dohan Cornelie, tolman Huilkenstein, 60 jr. 1756 
dohannes Ables, Easterlittens, wear nammen, 1749 
Johannes Dirks, arb. Tibma te Te, 50 dr. 1764 
Johannes Folkerts, hoere-arb. Tibma,le, TO jr. 1755 
Johannes Sijdses en Eelkjen Reinders, boer Ie, 1791
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Jurjen Geeles, arb te Ie, 50 jr. 1749 
‚Jurk Pytters, fuorman Eanjum, 58 jr. 1763 
Kingma, Ealse Gerrita, Moarre, 1798 
Klaas Douwes, beer Ingwierrum, 74 jr. 1759 
Lammert Jacobs, boer te Waaksens, 74 jr. 1763 
Liepke Gerbens, komelker te Dyxhorne, Ie, 50 jr.1763 
Marten Popkes, snkiskipper te fe, 60 jr. 1789 
Meinarda, Hillebrand, Pr. M'wier, 31 jr. 1752 

ek: 828-141, 466-100, 877-3 
Mentje Geerta, kûper te Ie, 46 jr. 1768 
Minne Bokkes, hoer Tibma, Ie, St jr. 1749 
Minne Rinses, tûnker-fiaker te Ie, 60 jr. 1751 
Minne Sijmons, boer Ingwierrum, 7à jr. 1757 
Minae Hendriks, boer Moarre, 60 jr. 1783 
Mintie Rienks, keapman Ealsum, 38 jr. 1764 
Mintie Fetses, Capteyn der turf Eaatd. 1761 
Nanne Bodea, komelker Eanjum, 76 jr. 1763 

Nijtiserk, Reeële kohieren fan 1711 oant 1739 ensfh. 
Olbrand Foppes, hospes Nijtejerk, 52 jr. 1760 
Paulus Popes, ûntf. Eanjum, 48 jr. 1763 en syn Erou 
Gatake Reitses, 60 jr. 

Piebe Pijbes, boer te Ie, 67 jr. 1751 en gyn. frou 
Frouk Tyepkes, 53 jr. 1, 

Pier hendriks, boer M'wier, mear nammen, contra 1752 

Pieter Clasen, weinmakker Nijtsjerk, 83 jr. 1783 
Pytter Heins, boer M'wler, 55 jr. 1756 
Pytters Sjoeks, boer Ie, 77 jr. 1749 
Pytje Thomas, widd. Frans Pijls, Nijewier, 65jr.1774 
Reinder Beernts, boer Eanjum, 66:jr. 1758 

ek: 892-3 ‚ 
Reinder Fransen, boer Ie, 63 jr: 1768, Janke Hotses 
Reinse jarings, boer Nijtsejerk, 50 jr. 1760 « 
Rindert Clases, boer Eanjum, 46 jr. 1764 
Radenhuis, Sipke Jans, slkm. Welsrijp, 63 ár. 1748 
Ruíird Heins, skipper Nijewier, 46 jr. 1754 
Ruird Hopkes, timmerman ealgum, 54 jr. 1747 
Rijpma, Enne, ûntf. Nijtsjerk, 33 jr. 1782 
Sape reitses, boer Eanjum, 44 jr. 1754 
Sybren Dirks, Tibma Ie, 66 jr. 1777 

ek: 830-1, 892-3 
Syds Ulbes, boer Eanjum, 66 jr. 1763 

ek: 905-3a . 
Simon Johannes, syn frou Renske Cornelis te Waaksens 

erfg. fan Cornelis Theunis, contra 1863 
Simon Thomas, arb Eanjum, 50 Jr. 1763 
Sinia, Gerrit, dyksdep. Eastd. gâns nammen, 1767 
Sinia, Rinso, ûntf. Moarre, ggn nammen, 1761 
Sipke Dirks, boer te Ie, 61 dr. 1752 
Sippe Klases, "schilfanger“ Iesumeyl, 56 dr. 1747 
"ek: 815-4 

Sippe Wiltjes doopt 14-1-1694, mei hiele stamreeksen 
„test. 11-8-1768, Eabe Wiltjes en Rinske Minaes 

Sjaarda, Dirk, kollekteur Nijesyl, contra 1779,wenne 
dâr al 54 Jier ° 

Sjoerd Foekes, ûnder Nijtsjerk., 86 jr. 1782 
Sjouckjen Eelkes, widd. Tabe. Tjeerds, Eenjum, 64 jr. 
Slagman, Jan, Ald-eksteur M'wier, 41 jr.1808 
Sybren Dirks, boere-arb Tíbma, Ie, 69 jr. 1755 
Sybren Sipkes, Moarre, 70 jr. 1803 
Talma's, ek: 1079-3 (J.N), 885-1, T86-4, 793-13/19 

ll-9, 840-4, 850-656, 862-5, 885-10a 
Taniáä's: Ferwert, M'wier 
Tania's: Holwert, ek: 1048-Int. 

7



‚ö 

963 
1013 
431 

866 
936 
1150 
1090 
803 

871 

305 
839 

866 
1122 
365 

1121 
TR 
1150 

as 
Liar 
A26 

HAMMEN 

7 
- à 

8 | 
10 

9 
4 
à 
6 

1 

| 

1 

ä 

3 

ä 
8 

0 
5 

= 4 

5 
9 
4 

6 
2 
3 

Teekele Jacobs, arb, Lollum, 75 jr. 1776 
Tjerk Teuckes, arb. Moarre, 42 ir. 1783 
Torringa, Meindert Beernts te Nijdesyl, nôtkeapman, 

57 jr. 1769 
Tuinder, Jchannes te M'wier, 37 jr. 1759 
Uilke Nannes, akipstimmerman en earmfâd Ealaum, 1770 
Ulbe Eelkes, skipper Engwierrum, 46 jr. 1808 
Vries, Keimpe Jelles de, havencherger Peazens, 1797 
Watse Ebesg, Alä ûntf. Eanjum, 38 jr. 1749 

ek: 892-3, 905-2a 
Wendelaar, Evert te M'wier, 27 jr. 1760 

ek: BT7-4, 938-4, 892-3 

Wybe harmens, boere-arb. Eanjum, 80 jr. 1763: 
Wicke thomas en Sjouckien Clases Tania, Nijewder, 

test. 30-5-1721 
Willem Johannes, boer Ingwierrum, 62 jr. 1759 
Willemke Menses te Moarre, 75 ár. 1803 
Wilman, de Joh. Theod. te Nijtjserk, 43 jr. 1758 

ek: 866-10, 907-3, 942-3(ds Theodorus) 
Wybren Sipkes te Moarre, 61 jr. 1764 en Nyske Ydes 
Wytse Klaasges "schilfanger“:te-Iesumsyl, 61 jr. 1747 
Yme Bodea, akipper Ingwierrum, 65 jr. 1808 . ° 

ek: 991-8, 1140-7 
Yme Pyttera, boer M'wier en Tetje Minses, 44 4r,1756 
Ype Doekes, boer Moarre, 66 jr. 1804 
Ftema, Jan, adat op'e Nijeailen, 39 Jr. 1753 

UT DE (bylágen fan de} KRIMINELE SENTINSJES 1700-1761. 

Troch R.S. ‚Roorda (fan elke namme is der mar ien fertajintwurdiger 
opnaam, it gie Roorda on it grut Eerskaat yn 
nämmen yn Fryslân. It komplete hanakrift is te 
Finen op it Ryksarayvf, Arch. 13.72 e.v} 

It earste aifer it de portefeuille, it twadde de datum fan de út- 
spraak Fan it fonnia. 
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24 
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138 
166 
26 
18 

3-7-1750 
2-10-176 
3-12-170 
19-12-17 
241-174 
12-7-1714 
17-10-17 

16-6-171 
4-10-1714 
22-5170 
14-2-175 
12-7-172 
16-6-171 
27-1-1174 
3-12-170 
312-170 

Balling Clases, boer Wetsens, 42 jr 
ö Biansma, da Franciscus, Eastrum, 62 Îr . 
1 Bleumer, gerrit, Extr. Ord. Adst. Eastd. 52 jr 
19 Blom, Caapar, exteur Westd, A1 jr. 
á Boscha, mr. Eelke, drprj. Nes WD, 48 jr 
3 Columba, da Wilhelmua, Maarre, 32 jr 
58 Dietske Jans, Lijussena, 40 Jr 

4 banaer, Ján, drprj Kugwierrum, 33 jr 
5 Eedee, Femke, M'wier, 12 jr (8 dagen wetter/brea) 
3 Fabel, Jurjen Hendriks, faandrich Ljouwert, 3a jr 
9 Flieg, Antje, Eandum, 37 jr 
7 Gijliam Michele, adat, M'wier, 70 JE 
4 Haas, Hendrik mathijs, Te, 31 dr 
9 Haima, Albert, klerk Eastd. 32 jr 
7 Hevdanus, Jurjen, chirurgijn Nijtsjerk, 45 jr. 
7 Hobbema, Otto, eksreur Eaatd. Al ár 

12-7-1727 Holwerda, Jan, ekat. M'uier, 25 jr 
2-7-1701 
24-5-1711 
2-5-1731 
12-7-1174 
40-1-175 
5-12-1711 
3-12-170 

Huijsinga, &ybrand, klerk eastd. 38 Jr 
0 Jelse Wytses, Ie, 50 jr ' 

Jiesel Jang, Peazena, 35 jr- 
qg Jepma, Liesbeth Reitses, Ie, 47 jr 
q dochums, Leutake, Ie, 40 jr 
ü Lamminga, W.G. van, notaris Ljouwert, 36 jr 
7 Minnen, Engel van, chirurgijn, M'uier



  

44 1-12-1716 Rioertke Takes, easterlittens, 44 jr S 
42 ‘14-3-1716 Rodahuija, Matten, akimr Easterein, 42 jr 

138 12-12-1749 Sasker Douwes, hoer Ingwderrum, 54 Jr 

138 12-7-1749 Sinse Tabes, drprjfsklmre Ljusdens 

166 19-1-1759 Sjoek Clases op Tibma, Ie, BB Jr 

157 21-1-1756 gehimmel, Arjen Ardens, arb. Peazeng, 35 Jr 
147 1-6-1745 Schregardus, Frederick; drprj. ‘Peazens, 64 jr 

17 1-4-1707 Tanla, Ulrich, drptjs SAnt Anna, 45 jr 

10 24-5-1703 Tania, Fier, Ljouwert ,'!A1 JF OO 

77120-51726 Voslua, Marten Jacoba, drprj/aklmr Moarre, 35 Jr 

138 ' 12=7-1749 Wynaen Classes, skuonmakker Ljtasens, 24 JF 

124 22-1-1746 Wyakjen Eelkes, Tibma, Ie, 47 jr — 

13817 12-7-1149 Wilman, da Joh. Theodorus, Nijtaderk, 34 “Tr, RT. 
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